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rula sunuşları 
1. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha,-

aıın, Anadolu Basınına Devletçe yapılan 
baskı, idare âmirlerinin koydukları sansür 
ve alınması gereken tedbirler üzerindeki 
demeci ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz JBe-
ka'ta'nm cevabı Sİ :Kl 

2. — Sendikalar, Grev ve L/o'kavt ka
nunlarının kalbıılü dolayısiyle DSİ Enerji 
Su ve Yol İşçileri Sendikası idare heyeti, 
Türkiye Demiryolları İşçi Sendikaları Fe
derasyonu ve Türk İş icra heyeti tarafın
dan gönderilen ve Türk işçilerinin teşek
kürlerinin Millet Meclisinin Sayın üyele
rine iletilmesini istiyen telgrafları >'•<•) 

5. — Görüşülen işler 84 
1. — Köy Kanununda değişiklik yapıl

masına ve ilgili bâzı 'kanunların kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ve C. Cenatosu 
İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayıız ve 6 

Sayfa 
arkadaşının, 442 «ayılı Köy Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle bâzı 
kanunla fin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/398, 
2/339; C. Senatosu 1/262) (S. Sayısı : 284 
e J. nci ek) , -84:88 

2. — Şehir ve 'kasabalarda mahalle 
'muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 
4541 »ayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirÜme'sine, bâzı maddeler eklenmesine 
ve bâzı maddeleriyle bâzı (kanunların kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve C. Se
natosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir ve kasa
balarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
leri teşkiline dair Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve 'bâzı maddeler ek
lenmesine ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 
sayılı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun teiklifi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec-



Sayfa 
lisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/309, 2/338; C. Senatosu 1/265) (S. Sa
yısı : 283 e 1 nci ek) 88:90 

3. — iktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
iştirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 

»« •m\m\ 

Sayın üyelerden bâzılarına, . Başkanlık tez
keresinde yazılı sürelerle izin verilmesi ve 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral 'a ödeneği
nin verilebilmesi hususu kabul edildi. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının; öncelikle ve 

' gündemde ıönceliği Ikalbul edilen sair işlerden 
de evvele alınarak, Cumhuriyet Senatosunda 
aldığı şekliyle, görüşülmesi yapıldı ve tasarı 
kanunlaştı. ; 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
ve 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarıları ile, 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi gündeme alındı, da
ğıtılmalarından itibaren 48 saat geçmediği için 
hemen ve önceliği kabul edilen işlerden de ev
vele alınarak görüşmeleri yapıdan işbu tasa
rı ve teklifler kanunlaştı. 

Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairele-

Raporlar 
1. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 

ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 

? Sayfa 
Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 
3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Cfeçici Komisyon raporu (1/317, 2/198, 
2/183) (S. Sayısı : 303) 90:120,121:124 

mm* i i 

TANAK ÖZETİ 

rin yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, 

Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama 
usulleri hakkındaki Kanuna ilişik (1) sayılı 
cetvele bir kadro eklenmesine ve 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair İkamın'ta
sarılarının öncelikle ve önceliği kabul edilen 
diğer işlerden de evvel görüşülmeleri yapıldı ve 
tasarılar kalbul olundu. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu kurulması hakkındaki kanun tasarısı ve 
teklifleri, üzerinde Cumhuriyet Senatosunca 

. yapılan değişiklikler benimsenerek, kanunlaştı. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 

hakkındaki kanun tasarısı ve tekliflerinin mad
deleri üzerinde bir süre daha görüşüldü. 

18 . 1 . 1963 Perşembe günü saat 14 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 
Mekki Keskin Rıza Polat 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

tasarısı ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik 
? Okyayuz ye 6 arkadaşının, 4541 sayılı şehir ve 
ı kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyet-
, leri teşkiline dair Kanunun bâzı maddelerinin 
î değiştirilmesine ve bâzı maddeler eklenmesine 
ı ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanun-

1. — GEÇEN Tl 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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M. Meclisi B:118 
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/309, 2/338; O. Senatosu 1/265) 
(S. Sayısı : 283 e 1 nci ek) 

2. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı 
Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, 
bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâzı madde
leriyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/398, 2/339; 
C. Senatosu 1/262) (S. Sayısı : 284 e 1 nci 
ek) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANIN ( 

1. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Anadolu Basınına Devletçe yapılan baskı, idare 
âmirlerinin koydukları sansür ve alınması gere
ken tedbirler üzerindeki demeci ve İçişleri Baka
nı Hıfzı Oğuz Bekatanm cevbı. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Turgut Çul
ha, ne hakkında konuşacaksınız ? 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Anadolu Bası
nına yapılan baskı hakkında. 

BAŞKAN — Gündem çok yüklü. Uzunsa 
sonra konuşun. 

18 . 7 .1963 O : 1 
3. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 

ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletveki
li Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı 
Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tekli
fi ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

4. — Belediye Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı (M. Meclisi 1/427, 
2/191, 2/336: C. Senatosu 1/266) (M. Meclisi 
Adalet Komisyonuna) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var. Görüşmele
re başlıyoruz. 

BTEL KURULA SUNULMARI 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Kısa konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sayın arkadaş

lar ; günümüzün önemli konularından biri de Ba
sının bu günkü durumu: Basın Ahlak Yasası 
prensiplerine riayet. derecesi ve hükümetin, da
ha doğrusu devletin, Basın Hürriyetini kısıtlayı
cı bâzı tedbirler almakta olduğu hakkındaki 
emareler.... 

Büyük şehirler dışındaki Anadolu Basını ola
rak tanınan gazetelerin halen öteden beri devam 

-»• m>9<m •«•-

BÎRİNOÎ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 
KATİPLER : İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3.— YOKLAMA 
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M. Meclisi B:118 
eden Devlet baskısının altında bulunduğunu, 
idare âmirlerinin Anayasanın katî hükmüne rağ
men âdeta bir sansür kurduklarını Dahiliye 
Vekâletinin bütün şikâyetlere rağmen bu vali
lere, kanunun emrettiği cezayı vermediğini ve 
âcil bâzı tedbirler alınması lüzumunu belirt
mek istiyorum. 

Bu husustaki bütün vesikalar daha evval il
gili makamlara ve eski Dahiliye Vekiline veril
miştir. Eğer arzu edilirse tekrar arza hazırım. 

Bendeniz aynı zamanda bir basın temsilci
si olarak, hergün Ankara'ya gelen veya telefon
la, telgrafla veya mektepla müracaat eden yüz
lerce gazeteci arkadaşım dert ve dileklerini de 
bir iki kelimeyele arz edeceğim, önce üzerinde 
duracağım nokta Hükümetin getirdiği 2490 
sayılı Kanunun tadiline ait, tasarıya aittir. 

2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale 
Kanununda yapılması mutasavver değişiklik
lerden resmî ilân müessesesini ilgilendiren kıs
mının bir intikal devri tanımadan tatbikinin 

'Türk basın hayatına büyük bir darbe indireceği 
kanaatindeyiz. Gazetelere verilen resmi ilân
ların belli bir riisbet dâhilimde azaltılması dahi 
basın üzerinde ağır ve tamiri imkânsız yaralar 

' açacaktır. Bu kanun tasarısiylc getirilmek iste
nen hükümler Türkiye'de hür düşünceyi kısıtla
yacak, artırma eksiltme ilânlarının azaltılması 
geniş suiistimal kapılarının açılmasına 
sebebiylet verecek, binlerce fikir ve matbaa iç-
çisi mevcut işsizlik girdapları arasına atılmış 
olacaktır. Ve kapılar ayakta durabilecek üç 
dört gazeteye açık tutulacaktır. Böylece Türki
ye'de basın kaynağı bâzı sermayelerin eline ge
çecek, tehlikeli bir istikamete itilmiş olacaktır. 

Beynelmilel Basın Enstitüsünün 2 temsilcisi
nin altı gün gibi kısa bir süre içinde yaptığı 
tetkiklere dayanarak alınacak kararların müs
pet neticeler tevlidedeceğine inanmamaktayız. 

Şunu da belirtmek isteriz ki ; bu enstitü 
mensuplarına Hükümetçe hazırlatılan raporlar, 
Devlet tarafından hazırlatılmak istenen rapor
lar, Hükümete verilmeden bir gazeteye intikal 
ettirilmiştir. Bunun da bir protokol ciddiyetiyle 
ne derece telif edileceğini bilmiyoruz. 

Kaldı ki bu Enstitü mensuplarının hazırla
dığı raporun bir yerinde aynen şöyle denilmek
tedir : 

«Resmî ilânların Anadolu gazetelerine tev-
ziinin tesirleri hakkında, yerinde bir inceleme 
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yapmadığımız için, kesin bir hüküm vermiyece-
ğiz. Biz küçük gazetelerin resmî ilânla' yaşadık
ları ve bu gazetelerin sahiplerine mahallî -nüfuz 
ve reısmî ilânlardan temin ettikleri bir gelir 
sağlamaktan başka hiçbir fonksiyonları olma
dığı defalarca söylenip tekrarlanmıştır. Buna 
inanmakta zorluk çekmiyoruz.» 

Beynelmilel Basın Enstitüsünün yetkilisinin 
bu raporunda açıkça itiraf ettiği gibi Anadolu 
basını hakkında küçük bir incelemede dahi bu
lunulmamış, ancak Ikulaktan dolma sözlerle ve 
bâzı malûm çevrelerin resmî ilân müessesesinin 
tamamen veya kısmen kaldırılmasını kendi 
menfaatlerine uygun bulanların kasıtlı tutum 
ve davranışlariyle mütalâa beyanında bulun
makla yetinilmiştir. Yani ıBasın Enstitüsünün 
temsilcileri mütalâalarını memleketimizin sos
yal ve ekonomik şartlarının icabı olan resmî 
ilân rejiminin nedenlerine realist ve objektif. 
bir anlayışla eğilecekleri yerde bütün hükümle
rini bâzı çevrelerin özel çıkarları istikametinde 
değerlendirmişlerdir. Dayanakları ve müsteni-
datları da bu çevrelerin verdikleri indî bilgi ve 
materyale dayandırılmıştır. Anadolu basının 
tüm halindeki çalışmaları ve hizmetleri hiçbir 
suretle nazarı itibara alınmamış veya alınmak. 
istenmemiştir. Mahallî ıgazetelerin çevrelerinin 
dert ve ihtiyaçlarını ve geniş ölçüde aksettiren, 
kamuya yararlı çalışmalarda bulunan, memle
ket meselelerinin realist bir anlayışla ele alan, 
büyük çapta imkânsızlıklar içinde kıvranan 
yaym organları oldukları her nedense unu
tulmak istenilmiştir. Yine o Anadolu basını 
sahip ve yazarlarıdır ki, büyük basın diye anı
lan İstanbul, Ankara ve izmir hasmın tek 
haber alan kaynaklarıdır. Ve bu haberlerin o 
gazetelere verilişi âdeta hiç denilebilecek bir 
ücret karşılığı olduğu gibi bazan da hattâ 
çoğunlukla ücretsiz olarak verilmektedir. 

(Muhterem arkadaşlarım,... 

BAŞKAN — Sayın Çulha, çabuk bitireceği
nizi vadetmiştiniz. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Çabuk bi
tireceğim. 

Bugün, Anadolu'daki birçok basın mensubu 
arkadaşlarımız da, buraya gelmiş durumdadır. 
Ben aynı zamanda onların, içinde bulundukları 
huzursuzlukların Hükümet tarafından bir be-
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yanla aydınlatılmasını arzu etmekteyim. Bura
da Sayın Hükümet mensubu kimse de yoktur. 

BAŞKAN — Cevap verecek yetkili Bakan 
Vardır. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Yetkili Ba
kan veya Sayın Başbakan bu hususta aydınla
tıcı malûmat verirlerse memnun oluruz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Gündem dışı mı konuşmak isti
yorsunuz, Sayın Bekata? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(C. .Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem ar
kadaşlarımı, Sayın Turgut Çulha'nın biraz önce 
huzurunuzda açıkladığı konu hakkında bir iki 
cümle ile cevap arz etmek istiyorum. 

Resmî ilânların dağılışı muayyen talimata 
bağlanmıştır. Bu itibarla valilerin hususi tak
dirleri bu ilân tevziinde rol oynamamaktadır. 
Arkadaşımızın ileri sürdükleri gibi Bakanlığı
ma da bugüne kadar ilân tevziatında indî tak
dirini kullanmış olmasından dolayı ıstırap tev-
1 id eden tek. vali hakkında şikâyet vâki olma
mıştır. 

Bunu bu suretle belirttikten sonra şurayı da 
arz edeyim ki, bütün Anadolu (basını resmî J 
ilândan hissesini her vilâyetin kendi kontenja
nı dâhilinde almaktadır. Bizzat basın mensup
larından da haksızlıkların ıstırabının şikâyeti 
yolunda Bakanlığuma her hangi bir şikâyet vâki 
olmamıştır. 

Bu itibarla her hangi bir hâdise zikredilmek 
suretiyle vâki olacak şikâyetlerin üzerinde 
ehemmiyetle durulacağını Büyük Meclise arz 
ederim. ••£&$$ 

2. — Sendikalar, Grev ve Lokavt kanunları-
nm kabulü dolayısiyle DSİ Enerji Su ve Yol 
İşçileri Sendikası İdare Heyeti, Türkiye De
miryolları İşçi Sendikaları Federasyonu ve Türk 
İş İcra Heyeti tarafından gönderilen ve Türk 
işçilerinin teşekkürlerinin Millet Meclisinin sa
yın üyelerine iletilmesini istiyen telgrafları 

BAŞKAN — Telgrafları okutuyorum. 

T. C. Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Emek ve sermaye 'çatışmasını önliıyecek ik
tisadi ve sosyal hayatımızın düzenleyicisi olan J 
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I Toplu Sözleşme, Grev ve Sendikalar kanunları-
| nın 'çıkarılmasında ehemmiyetli çalışmalarından 

dolayı muhterem milletvekillerine teşekkürleri
mizin iletilmesini arz ederiz. 

Türkiye Demiryolu İşçi Sendikaları 
Federasyonu Başkanı 

Rıza Tetik 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 

İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış*-
mayı, sosyal adaleti ve Devletimizin sosyal bir 
hukuk Devleti olma vasfını gerçekleştirecek 
iki tasarının daha kanunlaştığını memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu sebeple insan haklarına demokrasi ve 
sosyal iadalet ilkelerine ve Atatürk ideallerine 
'bağlı Türk işçi toplumu büyük bir mutluluk 
içindedir. Bu kanunların sağladığı ve Anaya
sanın kendisine tanıdığı haklar çerçevesi için
de Türk işçisi geleceğine ümitle bakmaktadır. 

Bize bu mutlu günleri hediye eden Millet 
Meclisi üyelerine Türk işçisinin teşekkürlerini 
iletmenize tavassutlarımızı rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türk İş İcra Heyeti 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 

Türk işçisinin özlemini duyduğu Sendika
lar, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunları
nın demokratik bir zihniyetin içinde çıkması 
dolayısiyle hazarda ve seferde Türk Ordusu, 
Türk Gençliği ve lasil Türk Hükümetinin ya
nında bulunan işçilerimiz adına .başta zatıâii-
niz olmak üzere Millet Meclisinin sayın üye
lerine şükranlarımızı arz ederiz. 

Türkiye DSİ Enerji, Su ve Yol 
İşçileri Sendikası İdare 

Heyeti Adına 
Cihangir İl Deniz Başkan 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve ilgili hâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/398, 2/339; C. Sena
tosu 1/262) (S. Sayısı : 284 e 1 nci #k) (1) 

[BAŞKAN — Adalet Komisyonunun iki öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

bulunan ve basılıp dağıtılmasından 48 saat 
geçmemiş olan Köy Kanununda -değişiklik ya
pılmasına dair kanunun gündeme alınarak di
ğer işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komilsyonu Sözcüsü 
İstanbul 

Salbri Vardarh 

BAŞKAN — Önergede iki husus vardır. Ev
velâ 48 sıaat geçmemiş olmasına rağmen gün
deme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Diğer işlerden önce görüşülmesini . kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

bulunan ve basılıp dağıtılmasından 48 saat ger
memiş olan, şehir ve kasabalarda,' mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı ka
nunların kaldırılması hakkındaki kanunun gün
deme ^alınarak diğer işlere takdimen ve öncelikle 
görüşülmesini arz ve rica ©derim. 

Adalet Komisyonu 
sözcüsü 

Sabri Vardarlı 

(1) 284 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır, 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Senato ve Adalet Komisyonunun raporları
nı okutup metinlere geçiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve 

ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ile C. Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyavuz ve altı arkadaşının 442 sayılı Köy Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bâzı madde
lerinin deliştirilmesine, bâzı maddeleriyle bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi 
C. Senatosunca yapılan değişikliği ile birlikte 
komisyonumuzca tetkik ve müzakere edildi:. 

Tasarının 1 nci, ek 3 ncü, ek 5 nci ve ek 7 
nci ve Köy Kanununun 22 nci, 25 nci 33 ncü, 
41 nci maddeleriyle, tasarının geçici 1 nci, geçici 
2 nci ve geçici 3 ncü maddelerinde C. Senato
sunca yapılan değişiklikler komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

Ek 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ncu maddeleri ile 3, 
4 ve 5 nci maddeler Cumhuriyet Senatosunca 
aynen kabul edildiği için kesinleşmiş bulunmak
tadır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Denizli 

H. Oral 
3u rapor Sözcüsü ve 

Kâtip 
îzmir 

M. Uyar 
Artvin 

,S. Eminağaoğlu 
Kayseri 

tSöz hakkı mahfuz. 
A. Araş 
Konya 

S. Aytan 

Başkan V. 
Erzurum 
N. Diler 

Bu rapor Sözcüsü 
istanbul 
S. Vadarlı 

Kars 
L. Aküzüm 

Kayseri 
M. Göker 

îçel 
Ç. Kılıç 

Bâzı maddelerine muhalifim. 
N. Güray 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum arkadaş
lar, 

8 4 -
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Komisyonumuz Senatonun değiştirmesine uy

muştur, bennimsemiştir. Okutup, oylıyacağız. 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 3 . 1340 tarih ve 442 sa
yılı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir : 

EK MADDE 3. — Köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son yılının Temmuz 
ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir. 
Aynı yıl Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe ras-
lıyan gün oy verilir. 

(Seçim döneminin soma ermesinden önce köy 
ihtiyar meclisi üye sayısının -yedeklerin de ge
tirilmesinden sonra- meclis üye tamsayısının, 
tabiî üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, 
köy muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili se
çim kurulu başkanlığına ve bilgi olarak da ma
hallin en büyük mülkiye âmirine bildirmeye 
mecburdur, 

'Bu bildiri üzerine ilçe seçim 'kurulu başkan
lığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. İlân 
tarihinden sonra geçen 60 nci günü takibeden 
ilk Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple 
'* boşalması halinde de ihtiyar meclisi birinci üye

si keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti 
ilgili seçim kuruluna ve bilgi olarak da mahal
lin en büyük mülkiye âmirime bildirmeye mec
burdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa 
Eylül ayının 3 ncü Pazar günü seçim yapılır. 
Seçim yapılmcıya kadar muhtarlık görevi birin
ci üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar meclisi seçimi yapılması gerektiği 
hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise, Eylül 
ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan süreyi 
tamamlarlar. " 

(Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçile
bilirler. 

ıBAŞKAN — Tasarının 1 nci maddesi ve ek 
madde 3 hakkında söz isteyen var mı?... Yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

EK MADDE 5. — 26 Nisan 1%1 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
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men Kütükleri hakkındaki Kanun gereğince oy 
zarfları hazırlanır, muhtar ve ihtiyar mecliai 
üyeleri seçimi için tek zarf kullanılır. Muhtar 
ve üyeler ibareleri yazılı ayrı ayrı kâğıtlar aynı 
aarfa konup aynı sandığa atılır. Muteber olmı-
yan zarflar açılmaksızm tutanağa bağlanarak 
saklanır. 

IBAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun met
nini komisyonumuz benimsemiştir. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — İlçe seçim kurullarının 
kararlarına; 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
(Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki Kanunun 129 ncu maddesinde 
belirtilen süreler içinde, 

Seçiımin iptaline dair kararlarına da 15 gün 
zarfında, 

İl seçim kurullarına itiraz edilebilir. 
İl seçim kurulları itirazları inceliyerek en 

geç bir ay içimde kesin olarak karara bağlarlar. 
İl seçim kurullarınca muhtar ve ihtiyar meclM 
seçimlerinin iptali halinde aşağıda yazıldığı şe
kilde hareket edilir. 

A)/ Muhtar ve ihtiyar meçlisi seçimi iptal 
edilmişse eski muhtar ve ihtiyar meclisi yeni se
çim yapılıncaya kadar görevlerine devam eder
ler. 

İB) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse 
yeni muhtar seçilinceye kadar muhtarlık görev
lerini yeni seçilen birinci üye görür. (Muhta
rın geçici olarak görevini yapamayacağı haller
de de görevi aldıkları oy sırasına göre üyeler 
tarafından yürütülür.) 

ıC) Yalnız ihtiyar meclisi seçimi iptal edil
mişse eski meclis yeni seçime kadar görevine 
devam eder. 

Ara seçimlerinin sonuçları Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından yayımlanmaz. 

BAŞKAN —' Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosunun kabul ettiği metni benimsemiştir. 
Söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 
22, 25, 33 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

MADDE .22. — İhtiyar meclisine, son nüfus 
sayımına göre nüfusu 1 000 den az olan köy-
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İerde 8 ve 1 000 den fazla olan köylerde 12 ki
şi seçilir. . 

Bunlardan nüfusu 1 OOO den az olan köyler
de en çok oy alanlardan başlanarak 4 ü asıl geri 
kalan 4 ü yedek, nüfusu 1 OOO' den fazla olan 
köylerde yine en >çok oy alanlardan başlanarak 
6 sı asıl geri kalan 6 sı yedek üye olurlar. Oy
larda eşitlik olursa öğrenim durumu üstün olan 
sırada öne alınır. Bunda da eşit iseler yaşı bü
yük olan nazara alınır, yaşları da eşit ise ad çe
kilir. 

Üyelikten biri her hangi bir sebeple boşalır-
sa [yedeklerden önde olan muhtar tarafından 
asıl üyeliğe davet edilir. Bunlar arta kalan sü-
Teyi tamamlarlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosunun metnini benimsemiştir. Söz iste
yen?.. Buyurun Aziz Zeytinoğlu. 

AZlZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muh^ 
terem arkadaşlarım, bu maddede Senatonun 
değişikliği yalnız §u husus inhisar ediliyor: Bi
zim kabul ettiğimiz ve Senatonun değiştirdiği 
şekil yedek üyeler «oylarda eşitlik olursa öğ
renim durumu üstün olan sırada öne alınır...» kıs
mını ilâve etmiş bulunuyor. 

Arkadaşlarım, biz bütün bu seçimlerde öğ
renim durumunun üstünlüğünü hiçbir kanunda 
ve hiçbir maddede kabul etmedik. Binaenaleyh, 
esasında adaylar gösterilirken öğrenim durumu 
nazarı itibara alınmıyor, fer'i bir durumda 
yani yalnız eşitlik hususunda nazarı it.ibara 
almıyor. Esasında almmıyan bir hususun'fer'i 
hususta nazarı itibara alınması doğru olmaz zan
nediyorum. Binaenaleyh, oylarda eşitlik olur
sa, diğer bütün kanunlarımızda olduğu gibi, 
esasen öğrenim drumunda adaylarda öğrenim 
durumu itibariyle fark hâsıl olmuyor. Bina
enaleyh, bu eşitlikte de bu öğrenim durumunu 
nazarı itibara almıyarak, diğer kanunlarımız
da ve maddelerde olduğu gibi, kur'a .suretiyle 
yaparsak daha iyi olur kanaatindeyim. Bunu 
arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAB-

Rt VAEDARLI (İstanbul) — Efendim, arka
daşımız esasta almmıyan bir hususun ferde na
zarı itibara alındığını, bu bakımdan, bu şekil
de çıkarılmasında mahzur'olduğunu, yaşta mü-
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savat var ise kur'a çektirilmesinin ieabedeeeği 
fikrini öne sürdüler. Ancak hatırlatmak iste
rim ki, eşitlik halinde yaşın nazara alınması da 
esasta nazara almmıyan, ferde nazara alman 
bir husustur. Bu bakımdan oylarda eşitlik ha
linde köye daha müfidolması ihtimali bulunan 
köyde daha fazla iş yapması ihtimali hiç değil
se öğrenim derecesine göre daha ziyade öne 
alınması imkânını sağlamış bir şahsın Ön plâna 
alınmasının hem köy için faydalı olacağını, hem 
de tahsile bundan sonraki durumlarda da köy
deki hemcinsleri arasında daha fazla imkân ve
receği için bu hususun kabulünde komisyon ıs
rar ediyor, efendim. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini benimsemiştir. Benimseme
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Köy muhtarlığına ve ihtiyar 
meclisi üyeliğine seçilebilmek için : 

1. Türk vatandaşı "olmak, 
2. KÖy halkından olmak veya seçimin ya

pıldığı günden önce en az altı aydan beri köyde 
yerleşmiş olmak ve.köyün nüfus kütüğünde ya
zılı bulunmak, 

3. 25 yaşını tamamlamış olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı ol

mamak, 
C>. izinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz

metlerinde bulunmamak, 
7. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç

tan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
8. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıl

dan fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm 
giymemek, 

9. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
lardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş ol
mamak, . , 

10. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
olmak veya yapmış sayılmak, 

11. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerin, köylerin; -iktisadi Dev
let Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire 
ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şir
ketlerin memur ve müstahdemi olmamak, 

12. Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Milletve-
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kili, i l Genel Meclisi Üyesi, Belediye Meclisi 
Üyesi, Belediye Başkanı olmamak, 

13. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle il
gili kimselerin kefili veya ortağı olmamak ve bu 
cihetlerden köye borçlu bulunmamak, 

7, 8 ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler affedil
miş olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeliğine seçilemezler. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini benimsemiştir. Benimsenen 
metni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — a) Köy muhtarlığına ve ihti
yar meclisi üyeliğine seçildikten sonra : 

1. Kısıtlı veya kamu hikmetlerinden yasak
lı olanlar, 

2. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz
metlerinde bulunanlar, 

3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç
tan dolayı kesin olarak hüküm giyenler, 

4. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan 
fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm giyen
ler, 

5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık,. sahtecilik, inancı kötüye 
kullanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
lardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olan
lar, 

6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel 
idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve 
müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirket
lerin memur ve müstahdemi olanlar, 

7. Cumhuriyet Senatosu üyesi milletvekili, 
il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, 
belediye başkanı olanlar, 

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili 
kimselerin kefili veya ortağı olanlar ve bu ci
hetlerden köye borçlu bulunanlar, 

Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il ve
ya ilçe idare kurulunca çıkarılırlar. 

b) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve dâvâlı 
olan muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri bu dâva
larda köy tüzel kişliğini temsil edemezler. Yet
kili temsilciyi köy derneği seçer. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsemiştir. Be
nimsenen metni oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 41. — i l merkezine bağlı köylerde 

vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muh
tarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer 
görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara ya
zılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmi-
yen muhtar, yetkili idare kurulu karariyle 
görevinden uzaklaştırılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini benimsemiştir. Oylarınıza 
.sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — «26 Nisan 1961 tarih
li ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve 
seçmen kütükleri hakkındaki Kanun» un 14 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf 
ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özellikleri
ne dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak 
köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimle
rinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim 
Kurulunun kararma bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini benimsemiştir. Söz istiyen?... 
Yok. Benimsenen maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul-edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu döneme mahsus 
olmak üzere köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye
leri seçimleri için seçmen kütüklerinin yazıl
masına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Ka
sım 1963 Pazar günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek muhtar ve ihtiyar mec
lisi üyelerinin kanuni görev süresi 1967 yılının 
Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı seçimle
rin Temel hükümleri ve Seçmen kütükleri 
hakkındaki Kanunun 46 neı maddesinin son 
fıkrasındaki 20 günlük süre bu seçimler için 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunun metnini aynen benimsemiştir. Söz 
istiyen? Yok. Benimsenen maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sandık seçmen liste
lerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 ta
rihli ve 298 sayılı seçimlerin Temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 41 
nci maddesinin birinci fıkrası uygulanmakla 
beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Tür-
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kiye ve il radyoları vasıtasiyle uygun saatlerde, 
seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya 
çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ve itiraz müd
detleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyu
rulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kuru
lunun bu konudaki her türlü bildirilerinden 
Türkiye ve il radyolarmca ücret alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunun metnini aynen benimsemiştir. 
Söz istiyen? Yok... Benimsenen metni oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirdiği me
tinler komisyonumuzca benimsenmiş, Yüksek 
Heyetinizce de kabul edilmiş olduğuna göre ta
sarı kanunlaşmıştır. 

2. <— Şehir ve kasabalarda mahalle •• muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkilinle dair 4541 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, (bâ
zı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve C. Senatosu İçel Ütfesi Gavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 :sayüı şehir ve 
kasabalarda [mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
leri teşkiline dair [Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddeler eklenmesine 
ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 \sayiltkanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ite Cum
huriyet Senatosunca jyapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Adalet {Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/309, 2/338; G. Senatosu 1/265) 
(Gündeme) (S. Sayısı •; 283 e 1 nci ek (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun bu hu
susta bir önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

bulunan ve basılıp dağıtılmasından 48 saat geç
memiş olan Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunla
rın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
gündeme alınarak diğer işlere takdimen ve önce-

(1) j283> \e 1 nci ek S. Sayılı \basmayazı tuta
nağın sonundadtr. 
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likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. . 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
İstanbul 

'Sabri Vardarh 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen? 
Yok. 

önergede iki husus vardır. Evvelâ 48 saat 
geçmemiş olmasına rağmen gündeme alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlemden önce görüşülmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
kabul edilmiştir. 

'Komisyon rakorunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şeh'ir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih

tiyar heyetleri teşkiline dair 4154)1 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
'maddeler eklenmesine ve Ibâzı maddeleriyle bâzı 
'kanunların kalldırılmaısına dair kanun tasarısı 
ile C. Senatosu içel Üyesli Cavit Okyayuz ve 
altı arkadaşının, 41541 sayılı Şehir ve kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili
ne dair Kanunun bâzı maddelerinin değişltiril-
mesine, bâzı maddeler eklenmesüne ve 5046, 
5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanunların kal
dırılmasına dair 'kanun teklifi C. Senatosunca 
yapılan değişikliğiyle birlikte (komisyonumuz
da tetkik ve müzakere edildi: 

'Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 
4'541 sayılı Kanunun 5, 8 ve 19 ncu maddeleri 
ile, ek 3 ncü maddesinde C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler de komisyonumuzca benimsenmiştir. 
2 nci madde ile ek 1, 2, 4 ve 5 nci maddeler ve 
3, 4 ve 5 n'ci maddeler Cumhuriyet Senatosun
ca ayn'en kalbul edildiği ilcin kesinleşmiş bulun
maktadır. 

Oenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, 
Yükselk Başkanlığa sunulur. 

Adalet Kfomisyonu 
Başkanı 
Denizli 
H. Oral 

Bu rapor Sözcüsü ve 
Kâtip 
İzmir , 

'M. Uyar* 

[Başkan V. 
Erzurum 
N. Diler 

Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul 

S. Vardarh 
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Artvin 

S. Eminağaoğlu 
Kayseri 

Soz halkım mahfuzdur. 
A. Araş 

Konya 
Ş. Aytan 

İçel 
C. Kılıç 

Kars 
L. Akûzüm 

Kayseri 
M. Oöker 

Siirt 
0. Aydın 
Elâzığ 

Bâzı "maddelerine 
'muhalifim. 
N. Güray 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz isftiyen? 
Yok. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen madde metinlerini benimsemiştir. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu metinlerini lofcu-
tuyoruım. 

Şehir ve kasabalarda (mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri teşkiline ıdair 4541 sayılı Kanun-
da /değişiklik yapılması ve bâzı kanunların 

kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4541 sayılı Kanunun 5, 8 ve 
19 neu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Madde 5. — Mahalle muhltar ve ih)tiyar heye
ti seçimleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi se
çimleri ile aynı dönemde ve aynı günde yapılır. 

Bu seçimde, birinci maddedeki esaslara göre 
mahalle muhtarlığı kurulan her mahalle bir 
seçim çevresidir. Her seçim çevresi gerektiği 
kadar sandık bölgesine ayrılır. 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlie-
rinde, seçim çevresinde kayıtlı seçmenler tara
fından çoğunluk usulüne göre ayrı ayrı bir 
muhtar ile 4 asıl, 4 yedek üye seçilir. 

BAŞKAN — C. Senatosu mettnini, komisyo
numuz benimsemiştir. (Söz istiyen? Yok. Be-
nlimsenen 1 nci maddeyi oylarınıza aırz ediyo-
rum. Kabul edenler... Utmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Mahalle muhtarlığına ve ihti
yar heeyti üyeliğine seçilebilmek için şu şart
lar aranır : 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. 215 yaşını bitirmiş olmak, 
3. Seçimin başlangıcından evvel en az bir 

yıldan heri mahallede yerleşmiş bulunmak, 
4. Askerlik görevini yapmış olmak veya 

yapmış sayılmak, 

5. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hiz

metinde bulunmuş olmamak, 
7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu hizmetlerinden yasaklı almamak, 
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, ka-

ıçakçılık, sahte evrakı bilerek kullanmak, do
lanlı iflâs, inancı kötüye kullanmak, zimmet, 
ihtilas, irtikâp, .rüşvet gibi yüz kızartıcı suç
lardan biri ile veya ağır hapis veya taksirli suç
lar harieolmak üzere 5 yıldan fazla hapis ceza
sı ile kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak. 

Bu fıkrada belirtilenler affedilmiş olsalar 
da seçilemezler. 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, il ge
nel meclisi, belediye meclisi üyeleri, belediye 
başkanları, askerler, yargıçlar, Devlet ve ka
mu idare kurum ve teşekkülleri ile tesis ve or-
'takliklarmda görevli memur Ve hikmetliler ma
halle muhtarlığına ve ihtiyar heyelti üyeliğine 
adaylığını koyamazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — C. Senatosunun metni komis
yonca aynen benimsenmiştir. 'Söz istiyen1? Yok. 
(Benimsenen 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edeneler... Etmdyenler... Kabul edSl-
miştir. 

Madde 19. — Muhtar ve üye olmak için lâ-
simgelen şartlardan her hangi birine, seçildik
ten sonra halel geldiği takdirde muhtarlık ve 
üyelik sıfatı kalkar. 

Ancak, Ibu sıfatın kaybedildiğine veya üye
lerden birinin veya muhtarın istifasının kabu
lüne veya bunların 15 günden fazla özürsü'z 
olarak göreve devamsızlığı sebebiyle müstafi 
sayılmasına il ve ilçe idare kurullarınca karar 
verilir. 

Muhtarlık her hanigi bir şekilde boşaldığı 
takdirde mahallin mülkiye âmirinin bir hafta 
Hiçinde yapacağı 'tebligat üzerine birinci üye, 
geçici olarak muhtarlık görevine bakar. 

Asıl üyeliklerde hâsıl olacak boşalmalara 
muhtarın daveti üzerine yedek üyeler sırası ile 
gelirler. 

Yedek üye kalmaz ve asıl üye sayısı da iki
den aşağı düşerse muhtar veya birinci üye du
rumu bir yazı il derhal ilçe 'seçim Ikurulu baş
kanlığına bildirir. 

Bunun üzerine ilçe seçim kurulu oy verme 
.gününü belirtip ilân ederek o mahallede yeni
den seçim yaptırır. Eğer üyelerle . beraber 
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'iımJhtarhk 'da. boşalmış ise üye seçimi ille birlikte 
muhtar seiçim'i de yapılır. Yalnız mıılhltarİığm 
iboşal'ma'sı halinde, muhtar seçimi, her yıl köy 
'muhtarları ara seçimi ile aynı günde yapılır. 

IRu suretle seiçilen yeni muhtar ve ihtiyar 
lı'eycti üyelerinin görevi o seçim dönemi sonuna 
îkadar devam eider. 

'BAŞKAN — Komisyonumuz C. Senalto'sıı-
nun ımelbnini aynen kabul etmiştir. Söz 'isti-
yen? Yok. Benimsenmiş 19 ncu maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Ka'bul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Biri muhtar, diğeri ihti
yar heyeti üyesi adaylarına, a'idolmak üzere iki 
ayrı oy puslası doldurularak bir zarfa konur 
ve sandığa atılır. 

Oy puslalanna muhtarlık için 'bir ve üyelik 
için de 8 adayın adı ve soyadı yazılır. 

Daha az ad yazılı oy puslaları olduğu gibi 
kalbul ed'iiir. Fazla ad yazıldığı takdirde Son
dan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. 
Aynı ad bir kaç defa yazılmış ise tek oy •sa
yılır. Kuralca dkunamıyan veya kime aidoldu
ğu anlaş il amıyan veya siyaısi parti rumuzu ta
şıyan >oy puslaları hesaba katılmaz. 

Seçmen, dilediği adayları yazarak ' muhtar 
ve üyeler için ayrı ayrı veya bunlardan yalnız 
Ibiri için oy puslası doldurmakta serbest oldu
ğu gilbi. basılı 'oy puslalarmida yazılı adlardan 
dilediğini silip istediği ismi yaza'bilir. 

Seçim sonunda, o çevrede en çok oy kaza
nan muhtar adayı muhtarlığa ve üye adayla
rından sıra ile 4 ü asıl, 4 ü yedek üyeliğe se
çilim iş olur. Oylarda (eşitlik olursa öğrenim du
rumu üstün olan sırada öne alınır. Kunda da 
eşift iseler yaşı 'büyük olan navara alrmr. Yaş
ları 'da eşit ise ad çekilir. 

îlç!e seçim kurullarınca oy Sonuçları birleş
ti rildikten «onra seçilenlere tutanakları verilir 
vıe derhal ilân edilir. Mahallin Mülkiye Âmiri
ne de bildirilir. 
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3. •— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti

rakleri hakkında kanun tasarısı pe C.Scjıatosu 
Adana Üyesi Mehmet Üneddı ive' Diyarbakır Mil
letvekili Alp Doğan Şcn'in 3460 sayılı ' Kanu
nun bâzı maddelerinin {değiştirilmesine dair ve 
23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/317, 
2/198, 2/183) (S. Sayısı : 303) (i) 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. Komisyondan gelen maddeleri oku
yup müzakereye devam edeceğiz. 

Millet Meclis'i (Başkanlığına 
Komisyonumuzca, verilen tadil teklifleri ile 

birlikte geri alman 3 ncü madde, yeniden mü
zakere ve neticede 3 ncü maddenin 'aşağıdaki 
metinle yüksek tasviplerinize sunulmsında ka
rara varılmıştıır. Arz olunur. 

Geçici Karma. 
Komisyon 
Başkanı 

Sivas 
Mahmut Vural 

MADDE 3. — Teşekküller tüzel kişiliğe 
sahip ve faaliyetlerinde muhtar diri aır. 

Teşekküller özel kanunla kurulurlar ve 
kanunların saklı tuttukları hususlar dışında. 
özel hukuk hükümlerine tabidirler. Sorumlu-
lüklairı sermayeleri ile sınırlıdır. 

Teşekküller Genel ^Muhaisabe^ Kanununa, 
Devlet alım, ve satım ve ihaleleri hakkındaki 
Kanuna ve Devlet inşaatının tabi bulunduğu 
kanun hükümlerine tabi değildir. 

Durumları 1 nci maddenin 1 nci fıkrasın
da belli edilen amaçları başarmaya devamlı 
olarak elverişli bulunmıyan teşebbüsler, İkti
sadi Devlet Teşekkülü olarak kurulamazlar. 

BAŞKAN — Üçüncü madde komisyondan. 
verilen önergelerin ışığı altında, okutulduğu 
şekilde, gelmitşir. Söz jstiyen arkadaşımız 
var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sekizinci m&dde de komisyondan gelmiştir. 
Okutuyorum. 

(1) 303 S. Sayılı basmayazı 9 . 7 . 1963 ta
rihli 111 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

'BAŞKAN — Komisyonumuz Ou'm'huriyet 
Senatosunun, metnini aynen benimsemiştir. Söz 
istiyen? Ydk.. Bu benimsenen ek 3 neft ma/d-
deyi oylarınıza sunuyorum, Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(Tasarının C. Senatosunca değiştirilen mad
ikleri Yüce Heyetimiz tarafmdan benimsenip 
îcatoul edildiğine göre, tasarı kanunlaşmıştır. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzca verilen değiştirge öner
geleri ile birlikte geri alınan 8" nci madde gö
rüşülmüş ve kabule şayan görülenler metne it
hal edilerek madde aşağıdaki metni ile yük
sek tasviplerinize sunulmuştur. 

Yönetim Kurulu 
MADDİM 8. — Yönetim kurulu teşekkülle

rin karar organı olup teşekkülün en yüksek se
viyede yönetim ve karar alma yetki ve sorum
luluğunu taışır. 

'Teşekkül bünyesinden yönetim kuruluna 
katılacak görevliler her teşekkülün kuruluş 
kanununda gösterilir ve sayıları, genel müdür 
dâhil, ikiden fazla olamaz. 

Yönetim kurullarına ilgili bakanlığın in
hası ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilen iki 
üye- ve Maliye Bakanlığının inhası i le Ba
kanlar Kurulunca tâyin edilecek bir üye ka
tılır. 

Yönetim kurullarına Bakanlar Kurulunca 
atanacak, üyelerin, genel müdür ve genel mü
dür yardımcılarımla aranan niteliklerde ol
maları şarttır. 

Sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında 
çalışan teşekküllerden geniş ölçüde işçi ça
lıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli edilenle
rin yönetim kurullarında bir işçi üy« bulu
nur. İşçi üye bu göreve devam ettiği sürece 
ücretsiz izinli sayılır. İşçi üyenin seçim şekli 
tüzükte gösterilir. 

Bu üyeler 3 yıl için atanır veya seçilirler. 
Bu sürenin sonunda tekrar atanmaları veya se
çilmeleri caizdir. 

Üyelik için bu kanunda aranan nitelikleri 
yitirenler, atanmaları ve seçilmelerindeki usule 
göre süre dolmadan da değiştirilebilirler. 

Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler, Bakan
lıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebilirler. 
Genel katma ve özel bütçeli idarelerin ve Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin barem içi ve barem 
dışı kadrolarından yönetim kuruluna getirilen
lerin görevleriyle ilgileri kesilir. Görev süre
leri tşrfilerine sayılır. Görevli tarafından öden
mesi gerekli katılma paylarını ödemeleri kaydı 
ile emeklilik ve diğer sosyal hakları devam 
eder. 

T. C. Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna, Ta
rım Kredi Kooperatiflerince seçilecek bir üye 
bu maddedeki şartlarla katılır. 

— 91 
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Özel sermaye teşekküllerindeki hissesi % 15 i 

aştığı takdirde yönetim kurullarında bir üye 
bulundurulabilir. 

özel sermaye hissesi sahipleri tarafından se
çilecek yönetim kurulu üyesi dışındaki yönetim 
kurulu üyeleri birden fazla teşekkül veya diğer 
Kamu İktisadi Teşebbüsünün yönetim kuru
lunda üye olarak çalışamazlar. Yönetim kuru
lu üyeleri çalışmalarını devamlı olarak teşekkü
le hasrederler, başka hiçbir işle meşgul ola
mazlar. 

Rakip kuruluşlarda' menfaat bağları bulu
nanlar yönetim kurulu üyesi olamazlar. 

Geçici Karma Komisyon Geçici Karma Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 

Sinop Burdur 
M. Vural N. Yavuzkan 
Balıkesir Artvin 

İşçi temsilcisine muhalifim O. Sabit Avcı 
A. Aydın Bolak 

Gaziantep Bursa 
M. San İşçi üye mevzuuna* 

muhalifim 
A. Türkel 

Muş 
S. Mutlu 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 8 nci mad
de üzerinde Sayın tslimyeli grup adına mı konu
şacaksınız ? 

FENNÎ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA FENNİ İSLİM

YELİ (Balıkesir).— Muhterem arkadaşlarım; 
komisyondan gelmiş olan 8 nci madde komisyon 
tarafından hazırlanmış olan eski esasları ihti
va etmektedir. Biz C. H. P. Grupu adına yap
tığımız konuşmada bu sistemin Türkiye'de daha 
evvelce 3460 sayılı Kanun esasları dâhilinde tec
rübe edilmiş olan bir sistem olduğunu ifade et
miştik. Ve yine demiştik ki; 3460 sayılı Kanun
la teşkil edilmiş olan yönetim kurulları Tür
kiye'de muvaffak olamamıştır. Hakikaten ha
tıralarımızı tazelemek kabilinden geriye baka
cak olursak 3460 sayılı Kanun esasları dâhilin- • 
de teşekkül etmiş olan İktisadi Devlet Teşek
külleri yönetim kurulları (ufak istisnalar) tat
bikatta muvaffak neticeler getirmemiştir. Buna 
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muhtelif âmillerin sebebolduğu aşikârdır. Orada 
umum müdür idare meclisi üyesi kalmakta ve 
dışardan gelmiş olan 5 - 6 kişinin içinde muvaf
fak bir idare tarzı göstermesine fiilen imkân bu
lunmamakta idi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; yine komis
yon buna müşabih bir sistem getirmektedir. Ko
misyon demektedir ki, müessese bünyesinde bi
risi umum müdür olmak üzere ikisi gelsin ve 
müessese bünyesinin dışından da 3 kişi tâyin 
edilmek suretiyle o müessesenin, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin işleri selâmetle yürütülsün. 
Kanaatimiz odur ki, iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin bu sistem içinde işlerini selâmetle yürüt
mesine imkân yoktur. Hakikatte müessese bün
yesinin dışından gelmiş olan kimselerin o mü
essesenin işleyiş tarzı hakkında faaliyeti etrafın
da bilgiye sahibolduklarını iddia etmek çok de
fa güç olacaktır. Aynı zamanda getirilmiş olan 
sistem içinde o idare meclisinin başkanlığını ya
pacak olan umum müdür bu şartlar içinde ken
disinin karşısında daima bir paravan, daima 
üç kişilik müessese dışından gelmiş olan bir he
yet bulacak ve selâmet ve süratle karar alma 
imkânından mahrum olacaktır. 

Takdir edersiniz ki/ iktisadi Devlet Teşek
külleri faaliyetlerini ticari esaslar dâhilinde yü
rütmekte olan teşekküllerdir. Faaliyetlerini 
ticari esaslar dâhilinde yürütme durumunda bu
lunan bu teşekküllerin umum müdürleri karşı
sında, müessese dışından gelmiş olan kimsele
rin ekseriyetini tanımak oradaki kararların dai
ma ağır ve âtıl bir istikamette yürümesine se-
bebolmak demek olacaktır. Bu itibarla muhte
rem arkadaşlarım, biz C. H. P. Grupu olarak 
görüşümüzde ısrar ediyoruz" ve daha evvel bu 
konuda verdiğimiz önergenin oylanmasını rica 
ediyoruz. 

Bu vesile ile şunu da hatırlatmakda fayda 
mülâhaza etmekteyiz: Biraz evvel arz ettiğim 
gibi, bu sistem Türkiye'de denenmiş olan bir 
sistemdir. Denenmiş olan bir sistemi tekrar 
uyandırmak, bundan tekrar ımüşpet neticeler 
'beklemek isabetli bir hareket tarzı olmryacak-
tır. Halbuki Hükümet daha müsait bir teklif 
yapmıştır. Hükümetin kanun tasarısında bizim 
grup olarak görüşümüzde arz ettiğimiz esaslar 
yer almıştır. Hükümet der ki; müessese bün
yesinden 3 kişi gelsin müessse dışından da biri 
Maliye Bakanlığından, birisi ilgili Bakanlık 
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olmak üzere iki temsilci getirilsin ve bu suret
le fonksiyonel hir sistem, karma İbir sistem 
içinde işler yürütülsün. Bu isabetle getirilmiş 
olan bir hükümdür ve ben muhterem arkadaş
larımdan rica ediyorum, Hükümetin bu mak
satla .getirmiş olduğu maddeyi destekleyiniz ve 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin işlerinin sürat 
ve selâmetle yürütülmesini temin ediniz. Te
şekkür .ederim. 

BAŞKAN — Y.T.P. Meclis Grupu adına Sa
yın Apaydın. 

Y.T.P. JGRUPU ADINA ORHAN APAYDIN 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Fennî îslimyeîi arkadaşımızın verdiği izahata 
aynen iştirak ederim, esbabı mucibelerine de 
<aynen iştirak ederim. Biz de Yeni Türkiye Par
tisi Grupu olarak Hükümet tasarısında yer 
alan sistemin kabul edilmesini arzu etmekteyiz. 
Bu hususta da verdiğimiz t>ir takrir vardır, 
grup adına, Fennî Islimyeli arkadaşımızla bir
likte, vermiş olduğumuz bu takririn reye kon
masını istirham etmekteyiz. 

Yine, bu noktada Hükümetin de Geçici Ko
misyonun bu ısrarı karşısında ne düşündüğünü 
öğrenmek istemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 8 nci ma'dde hak
kındaki maruzatım bundan ibarettir. 

(Bir de usule mütaallik bir talebim olacak
tır, müsaadenizle. Geçen üçüncü madde hak
kında Geçici Komisyonun getirdiği maddede 
İbir hata olduğu kanaatindeyim. Bu, maddenin 
son fıkrası Geçici Komisyonun tadilinde yer 
almamıştır. Yani «Teşekküllerin ilgili oldukları 
Bakanlıklar kanaliyle belli olur» denmektedir. 
Bu kısım okunurken, belki yanılıyorum, bu-
ifâde edilmedi. İçtüzüğün mahsus maddesine 
göre bu hatanın da düzeltilmesini istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Avcı. 
ıGEÇÎCl KARMA KOMİSYON ADINA 

1SABÎT OSMAN AVCI (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, gerek C.H.P. Sayın Sözcüsü ve 
gerekse Yeni Türkiye Partisi Grupu Saym Söz
cüsünün Komisyonun getirdiği metinle 3460 sa
yılı Kanunla idare meclisleri arasındaki fark 
(bakımından yanlış bir kanaat içinde olduklarını 
'tahmin ediyorum. Şöyle ki; 3460 sayılı Kanun
la kabul edilmiş bulunan ve uzun yıllar tatbik 
edilip idare meclisleri ile Komisyonun (getirdiği 
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metinde kabul edilen yönetim kurulu arasında 
bir hayli fark vardır. Bir defa burada, bu sis
temde genel müdürün aynı zamanda yönetim 
kurulu başkanlığı kabul edilmektedir. 

İkincisi; teşekkül bünyesinde genel müdür
den başka bir üye daha kabul edilmektedir. Bu
nun dışında sermayenin sahibi olan Maliye Ba
kanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun tâyini 

' ile bir üye ve ilgili Bakanlığın inha'siyle Ba
kanlar Kurulunca 1;âyin edilecek iki üye geti
rilmektedir. Bu suretle Komisyonun metninde 
mikst bir sistem teshit edilmiş ve kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 3460 sayılı Kanunun idare mec
lisleriyle bu metinde kabul edilen idare mec
lisleri, gerek şekil bakımından ve gerkse'umum 
müdürün idare meclisi reisi olması bakımından 
bir hayli farklılıklar göstermektedir. 3460 sa
yılı Kanun'daki idare meclislerinin devamlı 
olarak muvaffak olmaması itham edilmektedir. 
Fakat, kanunun metninden değil, usulünde ve 
prensibinde değil, tatbikat hatalarından do
layı birtakım muvaffakıyet'sizablikler varsa, 
(bundan dolayı lolduğunu da lütfen kabul etmek 
lâzım. İdare meclisleri ne kadar muvaffak ola
mamış ise, iddia edilemez ki müdürler kurulu 
da muvaffak olmuştur, müdürler kurulu da 
muvaffak olamamıştır. Binaenaleyhğ yeni ka
nun ve Komisyonun getirdiği metin, idare mec
lisleri ile yönetim kurulları arasında karma bir 
sistem getirmektedir. Bu sistemde teşekkül 
bünyesinden bir üye vardır. Umum müdür yö
netim kurulunun içindedir, başındadır ve baş
kanıdır, Hazinenin temsilcisi bir üye vardır. 
İlgili bakanlıklardan da iki üye vardır. 

Yani bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
asıl nüve beş kişiden teşkil olunmaktadır. Bu
nun haricinde uzun müzakerelerden sonra kabul 
buyurduğunuz şekilde bir işçi temsilcisi ve % 15 i 
geçmesi halinde de bir özel sermaye temsilcisi ile 
bâzı hallerde de bu yönetim kurulları 7 ye çıka
rılmaktadır. Fakat aslolan, nüve olan, beş kişi
dir. Şimdi bu 5 kişiden, 3 nün teşekkül bünye
sinden olması halindeki mahzurları arz etmeye 
çalışacağım, O zaman bir Hazine temsilcisi ile, 
bir ilgili bakanlık temsilcisi kalacaktır. lîeyle-
rin müsavatı halinde başkanın tarafı kazanacak
tır, iki rey sayılacaktır, öyle ise eğer o şekli ka
bul edeceksiniz, öylesine kabul edilmesi isteni
yorsa hemen iddia ederiz ki, eski idare meclisle- | 
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rinden eski müdürler komitesinden farksız hale 
gelir. Çünkü Maliye Bakanlığı ve ilgili bakan
lık temsilcisi bu halde seramoniden ibaret kalır. 
Daimî surette teşekkül bünyesinin içinden olan
lar fikrî reyleriyle hâkim olur. Netice itibariyle 
pratikte genel müdürün arzusu daima yönetim 
kurullarında yerine getirilmiş olur. Biz Hükü
meti küllolarak mütalâa ediyoımz ve diyoruz ki, 
Komisyonun getirdiği metni lütfen kabul buyu
runuz. Bu haliyle hem Hazine temsil edilecek
tir, hem de ilgili bakanlıkların tâyinlerinde, hüs
nüniyet asıl olduğuna göre, kanun yaparken 
ilgili bakanlıklar teşekkül bünyesinde bugün 
için vazifeli buluıımıyan, memuru bulunınıyan 
ve fakat bu sahada geçmişteki hizmetleri ve tec
rübesi itibariyle yönetim kurulunda ziyadesiyle 
faydalı olacağına kaani bulunduğu şahısların ge
rek tecrübelerinden, bilgilerinden istifade etmek 
için, teşekkülün ilgili bulunduğu bakan, bu zat
ları, bu kişileri inha edebilsin ve yönetim ku
rullarında vazife almaları temin edilebilsin. 
Bu suretle yönetim kurulları sadece teşekkülün 
kendi görüşleri ve imkânları içinde kendi görüş
leri çerçevesi içinde kararlar almasınlar, dış gö
rüşler de bu yönetim kurullarında bu teşekkül
lerin karar organları da, yönetim organlarında 
aksini bulsun. Bu daha faydalı olur. 

İnsanlar daimî surette hatanın içinde bulun--
cluğu müddetçe hatayı göremezler. Meselelere 
biraz da dışardan bakmak, yukardan bakmak, 
objektif olarak bakmak ve bu suretle bu dış gö
rüşleri yönetim kurulunun içerisine fikirleriyle 
birlikte getirmek daha faydalı olur kanaatinde
yiz. Bu bakımdan komisyonun metni istikame
tinde oy kullanmanızı istirham ediyoruz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte- * 
rem arkadaşlarım, bu sekizinci maddede yöne
tim kurullarına alınacak üyeler içinde işçi nıü̂ -
messillerinin de bulunması mevzuunda konuş
mak isterim. Bir defa işçilerin yönetim kuruluna 
girmesi, burada mahdut zirai, sınai veya bezeri 
bâzı teşekküllere inhisar ettirilmekte. Halbuki, 
zirai, sınai teşekküller haricinde de teşekküller 
olabilir. Binaenaleyh, işçilerle, -. işletmesi işçile
re dayanan her teşekkülde işçi temsilcisinin yö
netim kuruluna girmesi şart olmalıdır. Binaen
aleyh, burada zirai, sınai veya benzeri kelimele-
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linin çıkarılarak, «işletmesi işçilere dayanan iş
letmeler» tâbiri konulursa, o zaman işletmesi iş
çilere dayanan bütün işletmelerde bir işçi tem
silcisinin bulunması o işletmedeki işçilerin daha 
iyi çalışması bakımından daha verimli olması ba
kımından ve işçi haklarının korunması bakımın
dan çok faydalı olur kanaatindeyim, ikincisi, yi
ne bu işletmelere işçi temsilcilerinin alınabilmesi 
Bakanlar Kurulunun kararma vabeste oluyor. Bu 
da doğru olmasa gerektir, arkadaşlarım. Çünkü 
öyle Bakanlar Kurulu olabilir ki, işçi temsilcile
rini. o teşekküllere sokmamak için bu kanuna 
dayanarak burada zirai, sınai veya benzeri olmı-
yan işletmeler diyerek bu işletmenin yönetim ku-
vuluna işçileri almayabilirler. Binaenaleyh, bura
da işçilerin izin haklarının tamamen korunma
sı, ne mahdut işletmelere inhisar ettirilmeli, ne 
de Bakanlar Kuruluna, verilmelidir. Şöyle bir 
ibare koyarsak, burada «sınai veya benleri iş
letmelere dayandığı Bakanlar Kurulunca belli 
edilen» yerine «işletmesi işçilere dayanan her 
teşekkülde bir işçi üye bulunur» ibaresinin konul
ması bu işi işçilerimizin yönetim .kurulunda bu
lunmasını daha garantili ve katî kılar. Bunu &vz 
için huzurunuza geldim. Bir de önerge takdim 
ediyorum, kabulünü arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rahmi inceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) —, Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Sayın Orhan Apay
dın ile Sayın İslimyeli'nin tekliflerine uymamak 
için hiçbir sebep yoktur. 

Hakikaten yönetim kurullarında içerden çok 
insanın olması elbette ki, faydalıdır. Çünkü, bir 
evin idaresini ev sahibi çok daha iyi bilir. Dı-
§ ardaki! er hiçbir zaman o evin idaresini ev sa
hibi kadar iyi bilemiyeceği için; teşekküllerin 
de içinden idareleri elbette ki, mantıki ve dü
rüst 'bir şeydir. Bu itibarla arkadaşlarımın fi
kirlerine iştirak ediyorum. 

Biz Komisyondayken bir İngiliz profesörü
nün de buna muvazi görüşlerini tesbit etmiştik. 
Arkadaşlar biliyorsunuz ki, teşekküllerin de iş 
yerlerinin de her şeyin de başı insandır, ingi
liz şöyla demişti: «Biz insanlara itimaded'iyo-
ruz;. bir fabrikaya bir müdür koyuyoruz ve iti-
madediyoraz, mesuliyetini de ona veriyoruz, mü
kâfatını da ona veriyoruz.» demişti. 

Hakikaten asrımızda bu yol varken, idare 
kurullar], idare meclisleri, şunlar bunlar diye 
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üzerinde durmanın mânası yok. işin başına koy
duğumuz insanlara mesuliyetini de veriniz mü
kâfatını da veririz, (yürütürler. İşin başına 
adam koymak meselesi. Muvaffak olamadı mı 
atarsınız, başkasını .getirirsiniz. Onun için, bu
rada Hükümetin görüşü, Hükümetin getirdiği 
tasarı, hakîkaten her şeye dört başı mâmur ce
vap veriyor mu? işçi temsilcisini do koymuş
tur. Bendeniz Hükümetin tasarısının olduğu gi
bi kabul edilmesini istirhaan ediyorum. Hür-
metlerim'lc. 

BAŞİKAN — Madde hakkında başka söz is-
tlyeııl . Yok. Komisyon adına 'Sayın Yavuzkan. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, 8 nci madde üzerinde verilen tak
rirlerden bir kısmı nazarı itibara alınmış ve 
maddeye yönetim kurulunda bir işçi üyenin 
bulunması ithal edilmiştir. Bu ithal yapılırken 
zirai, sınai sahasında çalışma esas almış ve bu 
şekilde Bakanlar Kurulunun tensibi ile bir işçi 
üyenin girmesi kabul edilmiştir. Bu sebeple 
evvelâ bu bahis üzerindeki tensibi olan Sayın 
Zeytinoğlu'na cevap arz edeyim. 

Bu fıkranın bu şekilde kabulü bugünkü 
tarzda dalha münasip gelmektedir, bunun dışın
daki bir tadile Komisyonunuz lüzum ıgörme-
inciktedir. 

Sayın Fennî îsljmyeM arkadaşımızın teklif
lerine 'gelince : 

Komisyonumuz, Ziraat Bankasına ait yöne
tim kurullarında 'Tarım Kredi kooperatifleri
nin -bir temsilcisinin bulunmasını arzu eden tek
lifi enini nazarı itibara almış ve buna uygun de
ğişikliği getirmiştir. Fakat, yönettim kurulları
nın teşekkül bünyesinden üç, bunun dışında ba
kanlığın temsilcisi olarak gelenlerin iki alması
nı hedef tutan tekliflerini ise Komisyonunuz 
uygun görmemiştir. Bu madde üzerinde çeşitli 
lehte ve aleyhte müzakereler devam etmiş ve 
her ikisinin faydalı ve zararlı tarafları belirtil
miş amıa Komisyonun ekseriyeti bu maddenin 
şimdi getirdiği şekilde kalbulünde ısrar etmiştir. 
Bu sebeple maddenin bu şekilde kabulünü arz 
ediyoruz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Sanaıy'i Bakanı Sayın Fethi 
Çelikbaş. 

ıSANAYl BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 
(ıBurdur) — Muhterem arkadaşlar; bu tasarı
nın getirdiği veya getirmek istediği hususiyet-
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lerden bir* tanesi de teşekküllerin en yüksek 
scvkü idare, kara.' ve yönetim organı olan yö
netim kurulunun tarzı teşekkülümde kendisini 
'göstermektedir. Filhakika modern işletmecilik
te eski tertip endeksiyonel yönetim kurulları 
yerine fonksiyonel yönetim 'kurulları gitgide 
daha geriliş ölçüde yer almaya başlamıştır. Bu 
(kuruluşun şu halde galip tarafları yönetim ku
rullarında vazife alacak şahısların ekseriyet iti
bariyle işletme bünyesinde .bulunması keyfiyeti
ni teşkil etmektedir. Bunun da hiçbir mahzuru 
tasarı,ile kalmıamaktadır. Çünkü yönetim kuru
lunda vazife alan, diğer teşekküllerden gelecek 
üyelerin de tâyini tıpkı umum müdür ve idare 
meclisi reisi olacak zatın tâyini gibi, bakanın 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tekem
mül etmektedir. 25 nci maddede bu sarahaten 
tesıbit edilmiştir. «Yönetim kurulu üyesi olan 
teşekkül personelinin tâyini ilgili bakanın inha-
siyle Bakanlar Kurulunca yapılır.» Şu halde, 
bâzı teşekküllerde bugün gördüğümüz veçhile 
yönetim kurulunda vazife alacak umum müdür 
muavinleri, umum müdürün inhası, ilgili baka
nın teklifi ve. 'Bakanlar Kurulunun, kararı ile 
değil, doğrudan doğruya ilgili bakanın teklifi 
ile tıpkı umum müdürün tâyininde olduğu gi
bi tâyin edilecektir. Artık umum müdür ile mu
avini' arasındaki münasebet bulgun gördüğümüz 
sekilide olmıyaeaktır. Bâzı arkadaşlarımız, «iş
letmede bütün üyeler aynı fikri savunmak du
rumundadır. Çünkü, umum müdüre tabidir, ar
tık bunlar», diye bir fikrin sahibi görünmekte
dirler. Bu katiyen varit değildir. Dışardan ge
len üyeler Maliye Bakanının ve ilgili bakanın 
teklifi ile, lyıönetim kurulu olacak üyeler de te
şekkülün bünyesinden gelen ve işletmenin bü
tün sorumluluğunu üzerinde taşıyanların ara
sında fikir ihtilâfları olabilirse - ki olması kuv
vetle muhtemeldir - her noktada beraber olma
larına imkân yoktur, işletmenin selâmeti bakı
mından isabetle mütalâa ve karar verme duru-
munida olan kişiler olarak vazife görecektir. İş
te bu suretle bugüne kadar iki çeşidinin de 
Türkiye'de denenmesi karşısında Garp âleminde 
ve nazari işletmecilik icapları bakımından da 
tedris edilen usullere uygun olarakf fonksiyon 
bakımından içerde çalışanlar ekseriyette, hariç
ten gelenler ekalliyette kalmak, teşekküllerin 
çalışma ve kuruluş maksatlarına dalha uygun 
korarlar almak Y* yönetimini buna göre sevk 
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etmek imkânlarını sağlamış bulunacaktır, işlet
menin içerisinden yönetim kuruluma girenler 
aslında bu işletmenin yürütülmesinde, idare 
meclisinin ^kararına muallâk olan hususatın dı
şımda bir numaralı sorumluluk ve yetki sahibi 
olan kişilerdir. Bunların içeride müttehit bir 
igörüşe sahib oldukları ahvalde, görüşlerinin 
(ağırlık kazanması zaruridir. Ama görüşleri ara
sında ihtilâf olduğu ahvalde - ki olabilir - o za
man, «Hariçten katılacak üyelerin -görüşlerinin 
ağırlığı ile bu kararın çıkması işletmenin selâ
meti bakımından faydalıdır» n'dktai nazarı hâ
kim bulunmaktadır. İşte bu sebepten Hükümet
ten sevk edilen tasarı da, genel müdür dâhil, üç 
kişilik bir heyet bulunsun, işletmeden arz edil
miş ve ilgili bakanlığın bir yönetim kurulu üye
si teşkil etmesi istenmiş olduğu halde bu ma
betler, K'omisıyonda, «teşekkülden gelecek iki, 
ilgili bakanlıktan da iki teklif edilsin» demek 
suretiyle idare meclisimde ekalliyet ve ekseri
yet bakımından tasarının umumi abenigi istika
metinde yeni bir terekküp tarzı ortaya çıkmış
tır. Bu, mahzurludur. Memleketimizde 3460 sa
yılı Kanun, hariçten gelen idare meclisi ve baş
kanları ile bir yürütme devresini denemiştir. 
Bundan iyi netice aldığımızı iddia etmek im
kânları yoktur. 28 saıyılı Kanunla diğer hüküm
ler değişmediği için, h'iyerarşik münasebet iş
letme içinde mahfuz tutulmak suretiyle bir de 
müdürler kurulu ihdas edilmiştir. Bundan da 
istenilen netice alınmamıştır. 

Şu halde ileri memleketlerde emsalini gör
düğümüz veçhile, işletmeden gelenlerin ekseri
yette bulunmasını ve işletmeden idare heyetine 
girenlerin arasındaki hiyerarşik münasebeti 
reddeden bir görüşle hariçten gelenleri ekalli

yete tanımak suretiyle her kararda en isabetli 
karara varabilmenin imkânları bu suretle açıl
mış olmak imkânı eski usullere nisbetle daha ca
zip hale getirilmiştir. Aradaki büyük fark vakaa 

bir kişiden ibarettir gibi gözükür, ama karar nisabı 
bakımından, terekküp tarzının idare heyeti ba
kımından ehemmiyeti çok büyüktür. Bu itibarla 
biz de bu noktada ikinci fıkranın hükümet tasa
rısında olduğu gibi ve binnetice geçici karma ko
misyonunun, ilgili bakanlığa iki yönetim kuru
lu teklif etme yetkisinin bire indirilmesi şeklinde 
kabul edilmesini muhterem heyetinizden rica 
edeceğiz. 
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BAŞKAN — Sizden sual soracaklar, Sayın 

Çelikbaş. 
SABlT OSMAN AVCI (Artvin) — Bir so

rum var: Sayın Bakan, buyurdular, ki, teşekkül
lerin bünyesinden, yönetim kurulunda vazife ala
caklar, ilgili bakanın inhası ve Bakanlar Kurulu
nun kararı ile tayin edilecek. Bilfarz, ilgili baka
nın inhası ve Bakanlar Kurulu kararı ile tayin 
edilecek, teşekkül bünyesindeki zat, umum mü
dür muavini ise, bundan sonra bu zatın umum 
müdür muavinliği ile alâkası olacak mıdır? 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELlKBAŞ 
(Burdur) — Umum müdür tezkiye âmiri olmı-
yacâktır. Orada katiyen, umum müdür muavini
nin terfi ile ve saire ile alâkalı hiç bir görüşü 
olmıyacaktır. Dikkat buyurulursa 25 nci madde
de ikinci fıkrada görülür, umum müdür muavini
nin inhası nasıl tıpkı umum müdür muamelesine 
tabi tutulmakta ise terfi de ilgili bakanın kendi 
müşahedelerine tabi tutularak yürütülmek ikti
za edecekti. Maddenin hukukî ve mantikî neti
cesi budur. 25 nci maddenin ikinci fıkrası.. 

BAŞKAN — Buyurun Zeytinoğlu, sorunu
zu sorun. 

AZlZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Bir so
ru soracağım efendim. Tasarıda, «Kuruluş mak
sat ve gayesine göre başlıca faaliyeti zirai, sinai 
veya benzeri işletmelere dayandığı Bakanlar 
Kurulunca belli edilen teşekküllerin yönetim 
kurullarında bir işçi üye bulunur, işçi üyenin 
seçim şekli tüzükte belirtilir.» denmekte iken 
yeni getirilen 8 nci maddede bu bend «sanayi, 
tarım ve ulaştırma alanlarında» olarak tashih 
edilmiş fakat yönetim kuruluna katılma şartı 
«geniş ölçüde işçi çalıştırmak» gibi- müphem 
bir kayda bağlanmıştır. Bunun kıstası ne ola
caktır? Bence işletmesi işçilere dayanan her te
şekkülde yönetim kuruluna bir işçi üye ka
tılmalıdır. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 
(Burdur) — Efendim; hu madde gayet sarih
tir. Bakanlar Kurulu, kalabalık olarak işçi 
çalıştırıldığına karar verdiği takdirde oradan 
(behemehal ftir işçi yönetim kurulunda 'bulun
durulacaktır. Madde ıgayet sarihtir. 

(BAŞKAN — Buyurun iSayın Avcı. 
ISABÎT OSMAN AVCI (Artvin) — Efen

dim, halen iktisadi Devlet 'Teşekküllerinin ida
re edilmekte olduğu müdürler komitesinden, 
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teşekküller kendileri dahi şikâyetçidir, vazife 
görmezler. Müdürler komitesini yeni yönetim 
kurullarına (benzetmenin mahzurları arasında, 
ekseriyet orada olursa (Umum müdür yönetim 
kurulunun başkam olduğu için müessir olur.) 
diye bir ısebep ileri sürmüş ve 'beyanda 'bulun
muştum. Sayın Bakan, «Bu malhzuru gidermek 
için kanunda hüküm konulmuştur, teşekkül 
bünyesinden de yönetim kuruluna tâyin oluna
cak 'kişinin tâyini,. Bakanlar Kurulu kararı ile 
olacaktır.» dediler. (Ben sualimde, «Yönetim 
kuruluna teşekkül (bünyesinden tâyin, olunan, 
bilfarz umum müdür muavininin, umum mü
dür muavinliği ile ilişiği kesilecek midir? de
dim.» Buna sarih bir cevap vermediler amaı, 
sicil âmiri olmıyaca'k, onun terfi muameleleri 
sicil âmiri Bakanlık tarafından yapılacak de
nildiğine göre bundan anladık ki umum mü
dür muavini yönetim 'kurulunda üye olacak 
ve esasen kanun da 'bunu âmirdir. Aynı zaman-

• da umum müdür muavinliği görevine de de
vam edecek. 

işte muhterem arkadaşlarım, yönetim ku
rulunda böylece, teşekkül bünyesinden ekseri
yette olan üyeler (bulunur, onlar yönetim ku
rulunda -bir taraftan mesailerine devam eder
ken, bir taraftan da umum müdür ve umum 
müdür muavinliği ile münasebeti devam eder
se bizim arz ettiğimiz mahzur yine kendiliğin
den ortaya çıkacaktır. Bu mahzuru bertaraf 
etmek için yönetim kurulunda teşekkül 'bünye
sinden, umum müdür dâhil, iki kişinin olma
sını kâfi (görüyoruz. Bu mahzur mühimdir. Bu 
şekilde ısrar ediyoruz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Vural. 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON BAŞKANI 

MAHMUT VURAL (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım, şahsan mümkün olduğu kadar ıaz sö'z 
almak istiyorum. Fakat, bâzan komisyon mü1-
ızakerelerinde Hükümetle anlaştığımız halde 
tasarının müzakeresi sırasında Hükümetin bu 
görüşünden caydığını ıgörüyorum. Onun için 
söz almak mecburiyetinde kalıyorum. 

Müzakere esnasında teşekkül bünyesinden 
iki esasını Hükümet de kaJbul etti ve tasarı 
metninin müzakeresi sonunda 'komisyon bu şe
kilde teslbit etti. 

Sayın Çelikbaş diyor ki; Hükümet olarak 
ülç üyenin iştirakinde zaruret görüyoruz. Çün-
'kü bu kanunun, mühim vasfından birisi de, 
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yönetim kurulunun teşekkülüdür. Eğer kanu
nun her maddesini Ibu kanunun temel unsurla
rından :birisi kabul edersek, her maddenin ken
disine göre bir hususiyeti olacak. 3460 sayılı 
Kanunun getirdiği ve uzun yıllar tatbik edilen 
hükümlerin bâzısı müspet neticeler verdiği ıgibi, 
tezan da onların türlü şekilde suiistimal edil
mesi veya ehil insanların tâyin edilmemesi ne
ticesinde tatbikatta tenkid edilecek tarafları 
görülmüştür. Bu sebeple onları bir kusur ola
rak kabul ederiz, fakat ıSayın Bakanın işaret 
ettiği gibi, 23 sayılı Kanunun .getirdiği statü şu 
veya bu .şekilde müspet netice vermemiştir, 
ama yine de iyidir, diye bir tesire saparız. Ko
misyon şu veya bu görüşün tesiri altında kala
rak müzakere yapmamıştır. Bu seheple «biz bu
nu bir de rey bakımından ele aldık Komisyon
da. Şöyle ki; müessese bünyesinden gelecek 
olan genel müdür, yönetim kurulunun tabiî 
başkanı olduğu için, reylerde müsavat halinde 
iki rey hakkı vardır. İlgili Bakanlık teşekkülü ı 
bu kanunun hükümleri dâhilinde teftişe ve bâ
zı hallerde tahkika kadar gidecek ilgili Bakan
lığa iki hak tanımakla yine müessese lehine ha
reket etmiş oluyoruz. Ama müessese bünyesin
den gelecek insanlar arasındaki yakınlık veya 
mevki icabı ister istemez birine uymak veya 
anlaşma zaruretini bertaraf etmek maksadı ile 
ilgili Bakanlığa ikinci bir hak tanıdık. Maliye 
Bakanlığına da aynı şekilde, Hükümet tasarı
sına uygun olaralk, bir hak verdik. Şimdi rey
leri, müsavat halinde nazara alırsak, müessese
den 'gelen iki kişinin üç reyi var, geriye kalan 
ilgili Bakanlıktan gelen iki kişi ile Malye Ba
kanlığından gelen bir kişinin de yine üç reyi 
var. Ne olur işçi üye oraya iştirak etmişse, ve
ya özel sektör temsilcisi orada mevcut ise? Bu 
'gibi çelişmezliklerde lonlarm reyi neticede mü
essir lolacaktır. Sayın Bakanın işaret ettiği gi
bi müessese bünyesin'den gelen herkesin, mües-
ıssenin ve Devlet menfaatlerinin koruyucusu, 
fakat Bakanlar Kurulunun inhası ile tâyinleri 
yapılmış bulunan diğer yönetim kurulu üye
lerinin bunun koruyucusu olmadığı tezini kabul 
etmeye imkân yok. Aynı tâyin, çerçeve ve sta
tü dâhilinde iş ibaşına gelen bir heyetin bir 
kısmını son derece suiniyetli, veyahut öbürünü 
ise son derece hüsnüniyetli kabul etmek müm
kün olmaz. Bütün gaye birinci maddede belirt
tiğimiz gibi, karma ekonomi sistemine uygun I 
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yatırım hareketini meydana getirecek değişip 
zihniyette fakat aynı gayedeki insanları bir 
araya getirmek ıgayesine matuftur. 

Ayrıca Bakanın işaret ettiği müessese bün
yesinden gelen insanların sorumluluğu varmış 
da sanki öbür yönetim kurulu üyelerinin so
rumluluğu yokmuş gibi bir neticeye gitmeye de 
imkân yok. -Getirdiğimiz hükümler dâhilinde 
yönetim kurulu üyeleri aynı şekilde ve aynı 
hükümler dâhilinde mesul durumdadırlar. Bu
nu da tefrik etmeye imkân yoktur. Kaldı ki 
hulkukta .bir esas var : Bu gibi hallerde, mesu
liyetin veya sorumluluğun tecellisi mümkün -
olmıyacaktır. 

Bâzı grup siözcüsü arkadaşlarımızın da, 
grupta müzakere edilmiyen bu gibi teknik me
seleler hakkında «grupumuzun kararı şudur» 
şeklinde beyanda bulunmalarını, reylerin selbi 
mahiyetinde görmekteyiz. Şahsan benim de 
mensubu ve üyesi olduğum grupun bu hususta 
bir kararı mevcut değildir. Ben şunu arz et
mek isterim ki, 'burada rey kullanan arkadaş
larımız bu gibi meselelerde en iyi düşündükleri 
istükamette reylerini kullanacaklardır. «Grup 
kararı şudur, ,grup adına takrir veriyorum» .gibi 
tezlerle ıgerek Meclisin karşısına çıkmak, gerek
se Komisyonu bağlayıcı mahiyette hareketler,. 
şahsi kanaatimce, doğru olmasa gerektir. 

Netice itibariyle şunu arz etmek isterim ki, 
komisyon ilk günden bugüne kadar getirdiği 
bütün teklifler ve kabul ettiği maddeler, ta
sarı şeklinde, Hükümetin iştirakiyle yapılmış* 
tır. Komisyondaki müzakereler esnasında, ko
misyon görüşü ile birlikte hareket eden Hükü
metin, Meclis huzurunda verdiği sözden cayma
masını çok rica ederim. Hürmetlerimle. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı Sayın Çelikbaş, 
buyurun. 

SANAYÎ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Muhterem arkadaşlar; evvelâ bir 
noktayı hakikaten iyice bilmekte, yalnız bu 
tasarının müzakeresi esnasında değil, bütün ta
sarıların müzakeresi esnasında fayda olacak
tır. Hükümet, getirdiği tasarıyı- savunur. Ama 
bunu kabul edip etmemek nihayet rey sahibi 
olan arkadaşların iktidarı dahilindedir. Bizim 
görüşümüzün kabul edilmediği ahvalde, sevk 
ettiğimiz maddenin müdafaasından sarfı na-
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zar- edeceğimiz mânasını çıkarmak pek isabet
li görüş değildir. Olaylar o kadar uzun cere
yan etmiştir ki ; daha fazla orada aynı görüşü 
savunmanın amelî hiçbir faydası, kalmamıştır. 
Belli olmuştur, reyler taayyün etmiştir ve ar
tık orada, Hükümet kendi görüşüne göre bir 
karar alsın demek fuzuli vakit ziyanını mu
ciptir. Ama bu demek değildir ki, Umumi He
yette mutabakatını sarahaten beyan etmemiş 
olduğu ahvalde Hükümet, tasarısını savunmak
tan sarfınazar etmiştir. Çünkü bu prensip me
selesine taallûk etmektedir. Filhakika esbabı 
mucibe lâyihamız görülürse, orada bu hususa 
ait görüşümüz açıkça belirtilmiştir. Orada di
yoruz ki, bu tasarıda modern işletmeciliğin 
prensiplerinden ve tecrübelerinden mülhem ola^ 
rak yönetim kurullarının, teşekkül içinde ve 
teşekkül dışında seçilecek elemanlardan teşkili 
j oluna gidilmiştir. Bu prensip hükmü dışın
da, teşekkülün içinden gelenlerin ekseriyette, 
teşekkülün dışından gelenlerin ekalliyette 
kalmış olması da maddenin yazılış tarzından 
pekâlâ anlaşılmaktadır. Burada dahi biz, fik
rimizi savunurken muhterem Heyetiniz kabul 
etmediği takdirde elbette Hükümet tasarısın
daki bu hüküm yer almıyacaktır. Bu itibarla 
biz bu maddedeki ehemmiyetsiz gibi g'örünen 
farkın, aslında ehemmiyetli bir fark olduğunu 
müşahade etmeyi, sevk ettiğimiz tasarının umu
mi ahengi bakımından da lüzumlu mütalâa et
mekteyiz. 

Sayın Avcı arkadaşımızın beyanlarına ge
lince ; memleketimizde bu çeşit çalışmalarda, 
bir kere medeni bir münasebet halinin teessüs 
• etmesinde de fayda vardır, arkadaşlar. Umum 
müdür muavinLile umum müdür ayrı görüş
lerde olmasına rağmen, idare meclisi kararı
na umum müdür, ekalliyette de kalmış olsa, hu
lûs ile uymak mecburiyetindedir. Aksi takdir
de medeni bir insan olarak istifası gerekir. 
Yoksa, ben umum müdürüm, umum müdür mua
vininin görüşü ekseriyet temin etti; bu itibar
la ben bunu tatbik etmemeliyim diye bir ruh 
haleti içerisine kendisini kaptırması -umuım mü-
düılükle izahı mümkün olan bir hal tarzı ol
maz. İhtilâflar idare meclisinde ekseriyetin ka
rarı ile halledilir. Ekalliyette kalan, medeni bir 
insan sıf atiyle uyar veya uymazsa işe karşı 
ruhî bir mukavemet .göstermez, istifa eder, çe
kilir gider. Bu münasebetin de idare meclisi 
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içerisinde ve binnetice işletmenin kendi bün
yesi içerisinde olması kadar tabiî, medeni bir 
hal tarzı yoktur arkadaşlar. Bu, gayet normal
dir, bu yüzden alışmak kolay değildir, onu da 
ifade edeyim. Pekâlâ umuım müdür muavininin 
noktai nazarının idare meclisinde ekseriyet 
kazandığını gören umum müdür, kendi nefsi 
bakımından, eğer nefsine hâkimiyeti olmıyan 
bir kimse ise, ruhen müşkülât hissedecektir. 
Ama bu doğru değildir. Pekâlâ bir umum müdür 
muavini görüşü idare meclisince umuım müdü
rün görüşüne faik görülebilir, ekseriyet öyle 
karar verdiği için. Bu münasebetin de teessüs 
etmesi yalnız idare meclisindeki çalışmaların 
ahengi bakımından değil, teşekkülün de umu
mi ahengi bakımından faydalıdır. Bu tasarı 
bunu da getirecektir. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Biz aksini 
iddia ediyoruz. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Arkadaşımız diyor ki, «bunun ak
si varit olur». Aksi varit olmıyacak diyoruz. 
Bakanlıklar ve Hükümet, idare meclisinde ek
seriyeti kazanmış olan bir kararan hâlâ, işlet
mede umum müdür olduğu için yürütülmesine 
Ikanşı mukavemet gösteren umum müdür varsa, 
onun oradan çekilmesi lâzımdır arkadaşlar. Baş
ka türlü idare olmaz. Aksi takdirde bir umum 
müdür her zaman için yalnız Ibundan değil, 
umum müdürü idare meclisi yaptığımız an
dan itibaren tek başına kalsa dahi, icra umum 
müdüre >ait olduğu için, onun mukavemeti de
vam edecek demektir. O takdirde idare mecli
sinde umum müdür, idare meclisi reisi olduğu 
müddetçe bütün diğer dışarıdan tâyin edilen 
idare ımeclisi üyeleriyle konuşsanız dahi ameli 
bir netice almanıza imkân kalmaz. Yeni bir 
müessesedir. Onu arz eldeyim, demin de sarz et
tim, artık umuım müdürler garp memleketlerin
de başkan adını taşımaktadır. Umum müdür 
olan, otomatikman idare meclisinin başkanı 
olmaktadır. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Islinıyeli 
buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FENNİ İSLÎM-
YELİ (Balıkesir) — »Muhteremi iar'kadaşlai'iim, 
mutadım hilafına teknik hususlar dışında bir 
noktaya işaret etmekte fayda mülâhaza etmek
teyim. Komisyon adına burada konuşan arka-
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daşımız, grupları adına konuşan arkadaşların 
tutumlarını tenkideden ve hatta bu tenkidlerin • 
de Hükümeti de yeren istikamette bir açıkla
mada bulundular. Şunu ifade etmekte fayda 
mülâhaza etmekteyim: Bir kanun tasarısı dola-
yısiyle fikirlerini burada serdetmek istiyen 
komisyonun, Hükümetin tutumu ve grup söz
cülerinin tutumu hakkında tereddütler izhar 
edecek mahiyette (bir zemin hazırlamak suretiyle 

# fikirlerini empoze etmeğe çalışması kadar ha-. 
^alı bir hareket tarzı olamaz, ^ u itibarla yal
nız buna değinmekle iktifa ediyorum ve tak
diri Yüksek Heyetinize 'bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki, 
asıl mesele Komisyonun veya onun karşısındaki 
mukabil fikirleri serdeden kimselerin fikirleri
nin kabul edilmesi meselesi değildir. Mesele, 
işi en iyi istikamette götürecek fikrin, Heyeti 
Umumiyeee teveccüh gösterilmesi suretiyle, ka
bul edilmesi meselesidir. Burada fikirler açık
lanır, itibar gören fikir kabul edilir ve kanun
laşır. Bu itibarla bunun dışında şüpheler uyan
dıracak istikametteki görüşmeler herhalde bu
radan yapılmaması iktiza eden görüşmeler olur. 

Muhterem arkadaşlar, verdiğim takrir isti
kametinde, zannediyorum ki, Sayın Sabit Os
man Avcı Beyin bir tereddüdü oldu, onu açık
lamakta fayda mülâhaza ediyorum. Derler ki, 
«umum müdür muavini teşekkül bünyesinden 
geliyor, yönetim kurulunda vazife aldığı takdir
de umum müdürle olan münasebetleri ne olacak
tır? Onun tesiri a l ında kalmıyacak mı? Bu
nun memuriyet sıfatı devam edecelk mi?» 

Takrir geçen defa okunmuştu, zaman geçti
ği için zihinlerden silinebiliyor. Biz verdiği
miz takrirde, bilhassa teşekkül bünyesinden 
gelen kimselerin memuriyetle irtibatının silin
mesi hususuna işaret ettik. Bunların görevle
riyle irtibatı kesilir, emeklilik ve saire hakları, 
kendilerine tereddübeden aidatları ödemeleri 
halinde devam eder. Bu itibarla, bir umum 
müdürle umum müdür muavini aynı teşekkülün 
idare meclisinde birleşmişlerse, bunların amir
lik ve memurluk sıfatı açık ve tamamen kop
maya müncer olacak ve foir sicil amirliği mese
lesi mevzuubahsolmıyacaktır. Yalnız şüphe
siz İd, orada çalışacakları müddet zarfında mü
essesenin bünyesinden gelen ve müessesenin içini 
bilen kimseler olarak bir ekip halinde faaliyet 
gösterime imkânına sahip "olabileceklerdir. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben bir hu

susun Komisyondan açıklanmasını rica edece
ğim: Mutlaka biz, umum müdürü idare meclisi: 
başkanı yapacağız, onun yanma müessese bün
yesinden iki kişi vereceğiz ve dışarıdan da üç 
kişi gelsin, müştereken çalışsın, bunu istiyoruz.; 

Komisyonun mütalâasına uyulursa, tasavvur 
edin, müessese bünyesinden gelenlerle müessese 
bünyesine dışarıdan gelenler arasında bir ihti
lâf hâsıl olduğu zaman bunu kim ve nasıl hal
ledecektir ? • 

İktisadi Devlet teşekkülleri, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, ticari fonksiyon ifa ediyorlar. Ti
cari fonksiyon ifa eden teşekkülün süratle karar 
alması lâzımdır. Tasavvur edin ki, bu ihtilâf 
devam ediyor, bunlar bir karar alamıyorlar, İk
tisadi Devlet Teşekkülünün ticari fonksiyonu, 

• hele birinci maddede amaç olarak zikrettiğimiz 
esaslar dâhilinde çalışması nerede kalacaktır ? 
Bu sizin taktiğinize bağlı. 

Şimdi arkadaşlar, bir noktayı açıklamakta 
fayda vardır zannediyorum: Bir karara varabil
mek için bu hususta Hükümetin çok samimî ol
duğuna kaaniim. Şu bakımdan; eğer hakikaten 
gayrisamimî hareket etmiş olsaydı, o ekip için
de bizzat kendisinin tâyin ettiği kimselerin ek
seriyet teşkil etmesini Hükümet isterdi. Fakat , 
burada »o kadar samimî hareket edilmiştir ki, 
kendisinin bizzat tâyin ettiği idare meclisi üye
leri ekseriyeti teşkil etmesin, müessese bünyesi 
içinden gelecekler ekseriyete sahibolsunlar de
niyor. Bu Hükümet tasarısının samimiyetle bu 
güzel fikri getirdiğini gösteren en iyi bir delil
dir. Bu itibarla, müsaade buyurun, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ticari hayatın akışına 
uygun istikamette süratle karar almasını temin 
için her türlü ihtilâfa mâni olacak istikamette 
müessese bünyesinden gelen kimselere söz hak
kı tanıyın. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Apaydın, bu
yurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ORHAN APAY
DIN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, geçi
ci komisyon başkanının bir sözü üzerine ben 
bir durumu tavzih etmek isterim. Yeni Türki

ye Partisi Grupu Sözcüsü olarak burada derme-
yan ettiğimiz fikirler ve müdafaa ettiğimiz 
esaslar Yeiıi Türkiye Partisi Grupunun resmî 
görüşleridir. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 

99 — 



M. Meclisi B:118 
Meclis çalışmalarında bâzı ihtilâflar ve yanlış j 
tutumlar şüphesiz ki, vukubulaeaktır ve bunla
rın bir daha tekerrür etmemesi ve sağlam emsal
leri teessüs etmesi, Meclis çalışmalarının istik
rarlı olarak devam etmesi için faydalıdır. Bi
zim görüşlerimiz, grupun resmî görüşleridir. 
Fakat komisyon sözcüleri ve komisyon başkan
larının vazifeleri de sadece teknik hususlara ta
allûk eden ve komisyonların ihtisas organları 
olarak Mecliste teknik meselelerde verdiği gö
rüşlerin müdafaasına inhisar eden hususları te
cavüz edemez, burası da muhakkaktır. 

Burada parti grupu sözcülerinin kendi grup
larının görüşlerini ifade edip etmedikleri, grup. 
âzalığmı bu görüşlerin bağlayıp bağlamadığı
nı bir komisyon sözcüsü ve bir komisyon başka
nı tarafından müdafaa edilemez. Bu hususu bu 
şekilde tavzih ettikten sonra meselelerin esası
na kısaca temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, reorganizasyon ta
sarısında hâkim olan esaslar işletmelerin iç çalış
malarında muhtariyeti mümkün mertebe geç
miş tatbikattan da alman tecrübeler dolayısiyİe 
mümkün mertebe kendi işletme bünyelerinde* 
ve teknik faaliyetlerinde muhtariyetidir. Fakat, 
Kalkınma Plânının tatbikatı dolayısiyİe ve Hü
kümetin ekonomi politikasının tatbikatı dolayı
siyİe bir merkeziyete bağlanması şeklindedir. 
8 nci maddede bizim müdafaa ettiğimiz esas, bu 
sisteme taallûk ettiğinden ve geçici komisyon 
tabiriyle bu sistemden ayrıldığından dolayıdır. 
Bizim buradaki verdiğimiz takririn esası ve mü
dafaa ettiğimiz bu prensipler hususunda ısrar 
ediyoruz. Takririmizde de ısrar ediyoruz. Hür
metlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkinda başka söz is-
tiyen var mı?. Yok... önergeleri okutuyorum. 

Sayın M. Meclisi Başkanlığına 
Madde 8. — İşletmesi işçilere dayanan her 

teşekkülde bir işçi üye bulnur. İbaresinin ko
nulmasını arz ve rica ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılmıyor, önergenin nazarı itibara almma-
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smı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miy enler... 

Efendim, oylamalarda zil çalmak mecburi 
zaten (Gürültüler) 

. Muhterem arkadaşlar, kâtip arkadaşlarımız 
oylamalarda farklı sayıyorlar. Hakikaten 2 şe
kilde de kâtip arkadaşlarımızın ihtilâfa düşme
meleri için bir de oylamayı ayakta saydıraca
ğım ve ondan sonra icabederse açık oya gide
ceğim. 

Nazara alınmasını kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar ve sıralardan çıkmasmlar. Kabul 

I edenler... Kabul etmiyenler... 57 ye karşı 62 oy
la önerge kabul edilmemiştir. (Adalet Partisi sı
ralarından, alkışlar.) 

Lütfen diğer önergeleri okuyunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin 3 cü fıkrasından 

sonra aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. Saygılarımızla. 

Y.T.P. Grupu adına C.H.P. Grupu adına 
Aydın Balıkesir 

Orhan Apaydın Fennî Islimyeli 

«T.C. Ziraat Bankası Yönetim kuruluna bu 
kanun hükümlerine göre Ticaret Bakanlığınca 
inha edilecek üyelerden biri Ticaret Bakanlığı
nın göstereceği üç aday arasından tarım kredi 
kooperatiflerince seçilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin 6 nci fıkrasında 

dördüncü cümle olarak yer alan, 
«Hizmetli tarafından ödenmesi gerekli aida

tın tamamını ödemeleri kaydiyle emeklilik hak
ları devam eder.» hükmünün, aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla, 

Y.T.P. Grupu adına C.H.P. Grupu adına 
Aydın Balıkesir 

Orhan Apaydın Fennî Islimyeli 

«Hizmetli tarafından ödenmesi gerekli aidat
ları ödemeleri kaydiyle emeklilik ve sair hak
ları devam eder, 

Yüksek Başkanlığa 
Yönetim Kurulunun teşekkül tarzını göste

ren 8 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 
| çıkarılarak Hükümet tasarısının 2 nci ve 4 ncü 
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fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Y.T.P. Grupu adına C.H.P. Grupu adına 

Aydın Balıkesir 
Orhan Apaydın Fennî îslimyeli 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddeye 2 ve 3 ncü fıkralar arasına 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Kuruluş maksat ve gayesine göre geniş Öl
çüde işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli 
edilen teşekküllerin Yönetim kurullarında bir iş
çi üye bulunur. işçi üyenin seçim şekli tüzükle 
gösterilir. Bir işçi üye görevi süresince ücret
siz izinli sayılır..» 

C.H.P. Grupu adına C.K.M.P. Grupu adına 
istanbul Sivas 

Coşkun Kırca Gevad Odyakmaz 
Y.T.P. Grupu adına A.P, Grupu sözcüsü 

Aydın Artvin 
Orhan Apaydın Sabit O. Avcı 

BAŞKAN — Gruplar adına verilmiş önerge
leri aykırılık derecesine göre okuyup' oylarını
za sunacağım. 

(O. H. P., C. K. M. P., Y. T. P. iv© A. P. 
Grup sözcülerinin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN.— Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON . SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Komisyonun 
getirdiği teklifte bu vardır, oylamıaya lüzum 
yoktur, ibunu biz'kabul ettik. 

BAŞKAN — Maddenin son şeklinde olduğu 
için Ibuna lüzum yoktur der komisyon. Onun 
için de katılmıyacağım 'söylüyor. Grup sözcü
leri ıbu tekliflerini geri alıyorlar mı? («Alıyo
ruz» sesleri) Geri alıyorlar,' önerge 'geriveril-
miştir. 

(Fennî Îslimyeli ve Orhan Apaydının 1 nci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN •*- Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ ISLÎMYE-

Ll (Balıkesir) — Sayın Başkan, ıbu da komis
yonun ıgetirdiği son metinde vardır, o iti'barla 
onu da ıgeri alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun ıgetirdiği son me
tinde bulunduğu için, bu önergeyi de önerge 
sahipleri geri istediler, önerge geriverildi. 

(Fennî îslimyeli ve Orttıan Apaydın'ın 2 nci 
önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlOl KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesine 
katılmıyor. Nazara 'alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 57 
ye karşı 66 oyla naızara alınması kabul edilmif-
ıtir. 

GEÇlCl KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Filhal işti-
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etme
diği için diğer önergelerle birlikte mıadde 'ko
misyona ıgeriverilmiştir. 

Komisyondan .gelen 24 ncü maddeyi okutu
yorum : 

Başkanlığa 
24 ncü maddenin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 
«Teşekküllere, kalkınma plân ve yıllık 

programa aykırı olmamak kaydiyle Bakanlar 
Kurulunca verilecek görevlerden doğacak za
rarlar 2 nci fıkradaki esaslar dâhilinde bütçe
den karşılanır. Bu görevler teşekküllerin çalış
ma alanları dışında olamaz. 

Geçici Karma Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Değiştirilerek gelen madde hak
kında söz istiyen arkadaş var mı? Buyurunuz 
Sayın Sezıgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 24 ncü maddenin 
Meclisteki müzakeresinde Sunayi Bakanı Sa
yın Fethi Çelikbaş, «teşekküllere Hükümet 
kararı ile verilecek görevlerden doğacak za 
rarların ikinci fıkradaki esaslar dâhilinde 
bütçeden karşılanır, hükmünün müzakeresi e$* 
nasında, Hükümet iktisadi Devlet Teşekkül
lerine her hangi bir vazife verdiği takdirde 
finansman kaynağımı göstermek . 'mevkiinde 
ve zorunluğundadır. Ve bu son fıkra bunu ge
tirmektedir, bunu âmirdir» diye buyurmuşlar
dı. Komisyona maddenin gittiğinde komis
yonda görüleceğini ve bu hükmün getirileceğini 
ifade etmişlerdi. Şimdi divanda okunan son fıkıja, 
Hükümet kararı ile verilecek Beş Yıllık Kaltai-
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ma Plânına uygundur kaydını getirmişler. Bu 
Sayın Bakanın Meclis zabıtlarına geçen ifadele
riyle bağdaşmamaktadır. Hükümetin finansman 
kaynaklarını göstereceğini, «sana şu vazifeyi 
veriyorum, imkânın, şudur, §u parayı da vere
ceğim, bununla yapacaksın» anlamındaki kay
dı, komisyonun yeniden Yüksek Meclise sun
muş olduğu 24 neti maddenin son fıkrasın
da göremediğimizi belirtmek isterim. 

BAŞKAN —• Başka söz isıtiyen var 'mı?... 
Yok. 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Hükümet ce
vap vermedi. 

BAŞKAN — Sayın, Çelikbaş cevap verecek 
misiniz? 

(SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Hükümet komisyona katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet komisyona katılıyor-
muş. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Madde bir 
daha okunsun. 

BAŞKAN — Maddeyi zaten toptan bir da
ha okutacağım. 

Şimdi eklenen fıkrayı okutuyorum-
Teşekküllere, kalkınma plân ve yıllık prog

rama aykırı olmamak kaydiyle Bakanlar 
Kurulunca verilecek görevlerden doğacak za
rarlar 2 nci fıkradaki esaslar dâhilinde büt
çeden karşılanır. Bu görevler teşeküllerin ça
lışma alanları dışında olamaz. 

BAŞKAN — Maddeye alınan fıkra budur, 
Sayın Şefik İnan. Maddeyi bilâhara okutaca
ğım. Ve komisyondan gelen fıkranın oylan
masını yapacağız. Şimdi ilâve edilen fıkrayı 
oyunuza sunuyorum : Fıkrayı kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 15 e karşı 61 oyla kabul 
edilmiştir. Maddeyi toptan .okuyorum. 

Fiyat ve tarifeler 
MADDE 24. — Teşekküller mal ve hizmet 

fiyatlarını tesbitte serbesttirler. 
. Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hiz

met mahiyetinde olanların fiyatları Bakan
lar Kurulunca tesbit edilebilir. Tesbit olu
nan fiyatlar maliyetin altında bulunduğu tak
dirde zarar, en geç. iaidolduğu yılı kovalayan 
yılın genel bütçesine konulacak ödenekle ka
patılır. 

.Zararın miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye 
Bakanlığımca müştereken tesbit olunur. 
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'Teşekküllere, kalkınma plân ve yıllık prog. 

rama aykırı olmamak kaydiyle, Bakanlar Ku
rulunca verilecek görevlerden doğacak za
rarlar 2 nci tıkardaki esaslar dâhilinde büt
çeden karşılanıır. 'Bu görevler 'teşekküllerin 
çalışma alanları dışında olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 29 ncu maddeye geçiyoruz. 
Komisyon dan gelen maddeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
29 ncu maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 

arz ve teklif ederim. 
Sözleşme ile çalıştırma ve tazminat. : 
«Teşekküllerin genel müdürleri, genel müdür 

yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve müessese 
müdürlerinin, mukavele ile çalıştırılmaları caizdir. 
Bu kimselere verilecek ücret Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilir. 

Bu şekilde çalıştırılanlardan memurluktan ge
lenlerin mukaveleli hizmet süresi terfilerine sayı
lır ve ödenmesi gereken katılma paylarının tama
mını ödemeleri kaydiyle emeklilik ve saire hakla
rı devam eder. 

Özel sermaye tarafından seçilen yönetim ku
rulu üyesine toplantı başına verilecek huzur hak
kı miktarı yönetim kurulunca belli edilir. Bu ko
nudaki karara bahis konusu üye katılamaz. 

Birinci fıkrada sayılan kimselerden mukavele 
ile ç.alıştırılmıyanlara 7244 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca lesbit 
edilecek miktarda tazminat verilir.» 
Geçici Karma Komisyon Geçici Karma Komisyon 

Başkanı Sözcüsü 
Sivas Burdur 

Mahmut Vural Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyon? Bu
yurun Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım dün de bu maddenin müzakeresini yap
mış, fikirlerimizi ifade etmiştik. Dünkü müzake
reler neticesinde komisyon maddeyi geri almış
tı. Bugün huzurunuza gelen 29 ncu madde eski 
metindeki gibi genel müdür ve müessese .müdür
leri ile yetinmeyip, bunlara ek olarak yönetim 
kurulu üyeleri ve genel müdür muavinlerine de 
tazminat verilmesi ve kendilerinin mukavele ile 
çalıştırılması şeklinde bir yenilik getirmiştir. 
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Komisyon metni bizim istediğimizden daha ileri 
bir hüküm getirmiştir, bu sebeple memnuniyeti
mizi ifade etmek isteriz. Dün de arz etliğimiz 
veçhile teşekkülün sene] müdür muavinleri, mü
essese müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinden 
ayrı olarak, genel müdürlük merkez ve taşra 
teşkilâtında kendilerine en az müessese müdürü 
kadar yetki ve sorumluluk verilen üni
telerin başında bulunan (Ünite, kanun tasarı
sının Hükümet gerekçesindeki ismidir) ünite ve 
şube başında bulutlan yetkili elemanlara da ve
rilmesinin yerinde olacağı kanaatini Adalet Par
tisi Meclis Grupu olarak arz etmek isterim. 

Kanun tasarısının genel müdüre, muavinlere, 
yönetim kurulu üyelerine ve müessese müdürleri
ne tazminat verilmesini* gerektiren sebepleri ay
nen arz ettiğimiz genel müdürlük merkez ve taş
ra teşkilâtında da birinci derecede rol sahibi olarak 
çalışan kişiler için de mevzuubahistir. Müessese 
müdürlerine tazminat verildikten sonra müessese 
müdürlerinden daha üst mevkide bulunan, meselâ 
merkezdeki her hangi bir şube müdürüne bu 
tazminatın verilmemesi, her şeyden önce mantı
kî kaidelerle bağdaşamaz. Genel Müdürlükteki 
her hangi bir şubenin başına gelebilecek olan 
bir insanın müessese müdürlüğünden de geçmiş 
olması icabedebilir. Müessese müdürüne 'gerek
tiğinde ekonomik politikasını, idari politikasını 
verebilecek durumda bulunan şube müdürleri
nin ibu tazminattan mahrum 'bırakılmalarını 
biz A.P. Meclis Grupu alarak doğru bulmamak
tayız. Burada mesele iyi, kalifiye elemanların 
yetişmesi, icabında genel müdürlüğe ıgenel mü
dür muavinliklerine ve ıgenel müdürlüklerdeki 
şube müdürlüklerine zamanla gelecek olan de
ğerli kişilerin bu mevkileri işgal etmesi için 
geçirmek mecburiyetinde bulunduğu kademe
lerde kalabilmelerini ve buralarda yetişmeleri
ni 'teminen bu kademeleri işgal eden şube mü
dürü mesabesinde bulunan kişilerin 'de tazmi
nat almak suretiyle müesseselere daiha ziyade 
bağlattırılmasunm yerinde olacağı kanaatimizi 
de ayrıca belirtmek isteriz. Merkez ve taşra teş
kilatındaki ünitelerin başında (bulunanlara da 
kendilerinin yetki; görev ve sorumlulukları ile 
'oranlı olarak verilecek olan tazminatların, ifa
de edildiği gibi, büyük bir yekûn tutacağı ka
nısında değiliz. 

Buıgün, meselâ Aydın'da, benini seçim böl
gemde, bulunan tekstil fabrikası müdürü 7 500 

lira aylık ücret alırken, Sümerbanik Umum Mü
dürlüğüne bağlı her hangi bir fabrikanın mü
dürünün alacağı niiktar, o da mühendis olduğu 
takdirde, yevmiyeli personel talimatnamesine 
;göre çalışacağı cihetle, hiçbir zaman 2 500 lira
dan yüksek olmıyacaktır. Kaldı ki,. Sümer-
bankm her hangi bir fabrikasının müdürü en 
az Aydın Tektsil Fabrikası Müdürü kadar bu 
konuda yetişmiş, ihtisas sahibi kişidir, özel sek
törle resmî sdktör arasında bu derece, % 300' 
.bir farkın meydana gelmesi, elbette ki Sümer-
bank ve ilgili müesseselerde yetişmiş değerli ve 
gerçekten bu konu üzerinde ihtisas sahibi kişi
lerin Sümerbank camiasından ayrılmalarını ge
rektiriyor. Bu teklifimiz kabul edildiği takdir
de böyle fabrikaların başında bulunan kişilere 
de ilgili (Bakanlık daha fazla ücret verilebilme 
imkânlarına sa'hibolacak ve böylelikle bu ca
miada, da bu kahîl değerli kişilerin daha ziyade 
tutunalıilmesi imkân dâhiline girmiş olacaktır^ 
iBu sebeple, genel müdürlük merkez ve taşra 
teşkilâtında çalışan, ünite başında bulunan ele
manlara tazminat verilmesi yerinde olacaktır. 

Metinde müessese denmektedir. Daha önce 
de arz etmiş olduğumuz gibi, meselâ ' 'Sümer-
bankın bir fabrikası müessesedir. En az o fab
rika büyüklüğünde o fabrika niteliğinde diğer 
bir fabrika müessese olmadığı, o müesseseye 
bağlı bir fabrika olduğu cihetle ibu fabrikanın 
başında bulunan müdür bu tazminatı alamıya-
eak, fakat icabında, daha küçük bir ünitenin ve' 
fakat adı müessese olan bir teşekkülün başın
da bulunan müdür ise tazminat alabilecektir. 
Bu sebepten de Muhterem Komisyondan ve il
gili Bakandan istirhamımız; lütfedip genişlet
tikleri tazminat alacak kişiler meyanında, pek 
büyük bir malî yük tutmıyacağmı sandığımız 
genel müdürlük merkez ve taşra teşkilâtında 
kendilerine yetki ve sorumluluk verilen kişilere 
de görev, yetki ve sorumluluklariyle oranlı ola
rak bir tazminat verilmesi hususuna iltihak et
meleri ve YükseJk iMeclisinizin de takririmiz is
tikametinde rey kullanmaları olacaktır.. 'Hür
metlerimle. 

ıBAŞKAN — ıSöz istiyen var mı? Komisyon 
adına Sayın Nadir Yavuzkan, buyurun efen
dim. 

GıEÇÎÖÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın İsmet ıSez'gin ark a d aşımızın 
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tekliflerini Komisyonumuz uzun müddet incele
miştir. Fakat bu kanunun getirdiği ibir pren
sip vardır. Bu prensip sermayenin sahibi ola
cak yönetim kurullarını tazminatla özel teşeb
büs seviyesinde bir imkâna ulaştırmak ve bu 
suretle özel tektördeki gibi çalışmalarım temin 
etmektir. Bunun dışındaki hademelerin ücretle
rinin ise Devlet Personel rejiminin .getireceği 
esaslara ıgöre değerlendirilmesi esasını kabul 
etmiştir. Bu şekliyle halen iktisadi Devlet Te
şekküllerinde çok çeşitli olan maaş durumları
nı, ücret durumlarını da bir düzene koymak 
imkânı hâsıl olacaktır. iSermayenin sahibi olan 
•müessesenin başındakiler! özel teşebbüsün im
kânları içinde tutmak suretiyle daha verimli bir 
çalışma zemini hazırlamak esas 'gaye alınmış
tır. Bu bakımdan Komisyonun getirdiği tekli-
Ifin ikabulünü hürmetlerimle rica ederim. 

(BAŞKAN — Başka ısöz istiyen yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 30 ncu maddeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
303 sayılı kanun tasarısında 30 ncu madde

nin aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif 
'ederiz. 

Geçici Karma Komisyon Geçici Karma [Komisyon 

Başkanı ıSözcüsü 
Sivas " Burdur 

Mahmut Vural (Nadir Yavuzkan 

«Teşekküllerin yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri dâhil olmak üzere îier çeşit personeline 
(işçiler dâhil), ıgeniş ölçüde işçi çalıştıran teşek
küllerden Balkanlar Kurulunca belli edilenlerde 
kârın % 10 nunu bunlar dışındaki kalanlar da 
kârın % 5 ni geçmemek ve bir aylık ücret tu
tarını aşmamak üzere yönetim kurulunun tek
lifi ve ilgili Bakanın onayı ile ikramiye verilebi
lir. Kârlarından yukardaki fıkra gereğince, ik
ramiye olarak ayrılacak meblâğlar bir aylık 
maaş veya ücret tutarında ikramiye verilmesi
ne yetmiyen teşekküller, fiyatları Bakanlar Ku
rulunca belli edilen mal ve hizmetlerin üretim 
veya satışı ile uğraşan teşekküllerle, bilanço
ları zararla kapanmış olan teşekküller, memur ve 
hizmetlilerine ne suretle ikramiye verileceği hu
susu tüzükte gösterilir. Bu teşekküller memur 
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j ve hizmetlilerine verilecek ikramiye bir aylık 

maaş veya ücret tutarını aşamaz. 
Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek 

suretiyle kârlılık ve verimliliği artıranlara ve
ya işletme faaliyetlerine yararlı buluş (getiren
lere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili bakan
lığın onayı ile üç aylık ücret tutarına kadar ik
ramiye verilebilir. Bu sınırın üstünde ikramiye
ye lâyık görülenler Bakanlar Kurulu kararı ile 
altı aylık ücret tutarını aşmamak üzere ikra-

I miye ve Bakanlar Kurulu takdirnamesi ile tal
tif olunabilirler. Bu ikramiye ve takdirneme-
nin verilmesine ait esaslar tüzükte belirtilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Islim-
yeli. 

FENNÎ İSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Efen
dim; komisyona bir noktada kısa İbir açıkla
mada bulunmasını temin için sfiz almış bulu
nuyorum.. 

Malûmunuz olduğu veçhile bu maddenin 
3 ncü fıkrası, görevlerinde olağanüstü /gayret 
gösterenlere kârlılığı ve verimliliği artıranla
ra 3 maaş nisbetinde, hattâ Bakanlar Kurulu
nun takdir edeceği esaslar dâhilinde 6 maaşa 
kadar ikramiye verilmesini âmir bulunmakta
dır. 

Malûm olduğu üzere 7244 sayılı Kanun bu 
kabil ikramiyelerin ve maaşlara munzam olarak 
verilecek her türlü (tediyenin maaşın yüzde 60 mı 
(geçmemesini âmir bulunmaktadır. Bu husus
ta bu maddece bir sarahat yoktur. iSarahat ol
madığı takdirde 3 veya 6 maaş nisbetinde bir 
ikramiyenin verilmesi hususu tatbikatta (bâzı 
müşkülâtla karşılaşabilir. Bu itibarla komisyon
dan bu hususun (açıklamasını, ilerde doğacak 
ihtilâflara mâni olmak üzere istirham etmek-

! teyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇlOl KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım; 30 ncu maddenin üçüncü fıkra
sındaki Ibu üç aylık ve altı aylık maaşa kadar 
•olan ikramiyelerin verilmesi şekli 7244 sayılı 

I Kanun [hükümleri dışındadır. 
Hürmetlerimle. 
MEHMET ALI PESTİDCİ (Zonguldak) — 

ıSual rioa ediyorum efendim. 
I BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, ayrılmayınız, 
I sual sorulacak. 
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MEHMET ALI PESTlLCÎ (Zonguldak) — 

Bu kanun, teşekküllerin özel kanunlarında ve
rimliliği ve kân artıracak durumdaki persone
le prim verilmesi hususunu nizamlamaya mâni 
midir? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaglarım, bu kanun geçici maddeleriyle, 
ıgeçici ikinci maddesinde ıbelirtilen hususlar ile 
bu kanuna aykırı olan hükümleri kaldırmıştır. 
Ama teşekküllerin bu kanuna tabi olmıyan te
şekküllerin kendi kanunları tatbikatta devam 
edecektir. Acaba yanlış mı anladım? 

MEHMET ALI PESTlLOt (Zonzuldak) — 
Bu kanuna taibi olan (teşekküllerin özel kanun
ları ile kendi personellerine kâr ve prim verme
sini nizamlamasına ıbu kanun mâni midir? 

GEÇlOl KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Müsaade 
ederseniz 'bu hususu arkadaşlarla istişare ederek 
arz edeyim. Muhterem arkadaşlarımın sorduğu 
bu sual personel rejimi ıgeldiği zaman hallola
caktır, 'bu kanunu alâkadar etmemektedir. 

MEHMET ALI PESTlLOl (Devamla) — Bu 
kanun, özel kanunlarla olsun, personel rejimi 
ile olsun... 

GEÇtOt KARMA KOMİSYON • SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Mânidir, 
personel rejimi !bunu halledecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında (başka söz is-
tiyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kafeul edilmiştir. 

Komisyondan 33 ncü madde gelmiştir, oku
tuyorum. 
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Bunlar görevlerini yaptıkları sırada öğren

dikleri sırlardan açıklanmasında zarar bulu-
lanları makûl bir sebebe dayanmaksızın açık-
lrrlarsa bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin 
liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. Haklarında bu kanuna 
tabi teşekkül ve müesseselerde ve Devlet hiz
metinde çalışmaktan mahrumiyet cezası veri-
lebiliı. 

Geçici Karma Komisyon 
Sözcüsü 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Komisyondan gelen madde 
hakkında söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.. 

Komisyondan gelen 34 ncü maddeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
34 ncü maddenin 2 (a) fıkrasındaki «kuru

lan» yerine «kurulmuş olan» kelimesinin ko
nulmasını, 

2. b) fıkrasında «Petrol Kanunundan fay
dalanan tüzel kişiliği haiz ortaklıklara ait ka
nım ve ana sözleşmeler hükümleri saklıdır.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 

Mahmut Vural Nadir Yavuzkan 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle okutu

yorum. 

istisnalar ve saklı hükümler 
MADDE 34. — 1. Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası bu kanun hükümlerine tabi de
ğildir. 

2. a) Yabancı sermayeyi teşvik Kanunun
dan faydalanan gerçek ve tüzel kişilerle kurul
muş olan ortaklıklara ait kanun ve ana sözleş
meler ile, 

b) Petrol Kanunundan faydalanan tüzel 
kişiliği haiz ortaklıklara ait kanun ve ana söz
leşmeler hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge teklifine göre mad
de okunmuştur. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Efendim, orada 
Türkiye Cumhuriyeti deniyor. Halbuki Türki-

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca geri alınan 33 ncü mad

de verilen değiştirme önergeleri ile birlikte 
komisyonumuzda müzakere edildi, neticede 
madde aşağıdaki şekilde değiştirildi. 

Madde 33. — Teşekküllerle müesseselerin 
paralarına ve para hükmündeki evrak ve se
netlerine ve diğer mevcutlarına karşı ve bi
lanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü 
belge ve defterleri üzerinde suç işliyen genel 
müdür, genel müdür yardımcıları, müessese 
müdürleri, yönetim kurulu ve yönetim komi
tesi üyeleri ve her türlü teşekkül personeli, 
Devlet memurları hakkında uygulanan cezayı 
görürler. 
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ye Cumhuriyet Merkez Bankası olacaktır. Bas
kı hatası var. 

BAŞKAN — Evet bu hata düzeltilmiştir. 
(«Kurulmuş olan» şeklinde olacak sesleri) 

Efendim, maddeyi son tashih edilmiş şek
liyle tekrar okutuyorum. 

• (34 ncü madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok,. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici 2 nci madde komisyondan gelmiştir, 
okutuyorum. 

. Yüksek Başkanlığa 
'Geçici ikinci maddenin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Bu kanuna uygun olarak hazırlanacak ku

ruluş kanunları yürürlüğe girinciye kadar te
şekküllerin yönetim organları bu kanuna göre 
kurulur. Teşekkül bünyesinden yönetim kuru
na katılacak üyeler ilgili bakanın teklifi üze
rine 'Bakanlar Kurulunca belli edilir. Yöne
tim organlarının bu şekilde kurulması bu ka
nunun, yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay 
içinde yapılır. 

3460 ve 23 sayılı kanunlara tabi olup da bu 
kanunun şümulüne girmeyen kamu iktisadi te
şebbüsleri ve kurumlar, kuruluş ve işleyişleri
ni düzenliyecek kanunlar yürürlüğe girinci
ye kadar 23 sayılı Kanuna göre kurulan or
ganlar tarafından yönetilirler, özel kanunla
rında çalışmaları hakkında hüküm bulunmıyan 
hususlarda bu kanun hükümleri uygulanır. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

' Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... • 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi geçici beşinci madde hakkındaki ko
misyon yazısını okuyoruz.. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 5 nci maddenin (1) fıkrasının 3 ncü 

bendindeki üç yıl yerine iki yıl olmasını ko
misyonda uygun görmüştür. Kabulünü arz 

ve teklif ederim. 
Siirt 

Hayrettin özgen 
Geçici Komisyon 

Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavıızkarı 

BAŞKAN — Madde hakkında söz "istiyen ?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim komisyonda birkaç maddemiz daha 
\ ardır, henüz gelmemiştir. 6 ve 8 nci madde 
ler... 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ NADIR 
YAVUZKAN (Burdur) — Komisyonda, bir 
madde kalmıştır. Onu da maddi hata için al
mıştık. Bunun için bir önerge veriyorum, 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 nci maddenin yeniden oylanarak takrir

lerle beraber kabulünü arz ve teklif ederim, 
Geçici Karma Komisyon 

Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Evelce bir takrir verilmiş, ko
misyon takrirle birlikte 6 nci maddeyi geri al
mıştır, şimdi onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6 nci maddede «çıkması» kelimesi yerine bas

kı /hatası olarak «çıkıması» yazılmıştır. 
«Çıkması» şeklinde tashihini arz ederim. 

Geçici Karma Komisyon sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Baskı hatasıdır. 6 nci madde
yi tashihli şekliyle okuyoruz. 

ÎMADDE 6. — 'Devlet veya teşekküllerin iş
tirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin :% 
50 nin üstüne çıkması halinde şirket, bu duru
mun hâsıl olduğu takvim yılını takibeden üç 
yıl için eski statüsü ile yönetilebilir. Kamu his
sesi bu müddetin sonunda % 50 nin altına düş
mediği takdirde ortaklık iktisadi Devlet Teşek
külü haline getirilir. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeden sonra madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 8 nci madde kaldı, 
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sonra da bir meriyet maddesi kalmıştır, okuta
cağım. 

8 nei maddeye 
var, okutuyorum. 

ait Komisyonun önergesi 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin yeniden Komisyonumuzca 

görüşülmesinde eski metinde aynen ısrar karârı 
alınmıştır.. Arz olunur. 

Saygılarımla. 
Geçici Kanma Komisyon 

Başkan 
Sivas 

Mahmut Vural 

Muş 
Sait Mutlu 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

Bursa 
Ahmet Tür kel 

Sözcü 
Burdur 

Muhalifim 
Nadir Yavuzkan 

Siirt 
Hayrettin özgen 

Gaziantep 
Mithat San 

Çankırı 
Muhalifim 

Rahmi İnceler 
İstanbul 

Naci ökten 

BAŞKAN — Komisyon 8 nci maddede ısrar 
etmektedir. .8 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Komisyonumuzca verilen değiştirge önerge

leri ile birlikte geri alman 8 nci madde görüşül
müş ve kabule şayan görülenler metne ithal edi
lerek madde aşağıdaki metni ile yüksek tasvip
lerinize sunulmuştur. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekkülle

rin karar organı olup teşekkülün en yüksek se
viyede yönetim ve karar alma yetki ve sorum
luluğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna ka
tılacak görevliler her teşekkülün kuruluş kanu
nunda gösterilir ve sayıları Genel Müdür dahil 
ikiden fazla olamaz. 

Yönetim (Kurullarına ilgili Bakanlığın inha
sı ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek iki üye 
ve Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Ku
rulunca tayin edilecek bir üye katılır. 

Yönetim Kurullarına (Bakanlar Kurulunca 
atanacak üyelerin, Genel Müdür ve Genel Mü
dür yardımcılarında aranan niteliklerde olma
ları şarttır. 
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Sanayi, Tarım ve Ulaştırma alanlarında ça

lışan «teşekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştırdı
ğı Bakanlar Kurulunca belli edilenlerin Yöne
tim Kurullarında bir işçi üye bulunur. İşçi üye 
bu göreve devamettiği sürece ücretsiz izinli sa
yılır. İşçi üyenin seçim şekli Tüzükte gösterilir. 

Bu üyeler 3 yıl için ataniT veya seçilirler. 
Bu sürenin sonunda .tekrar atanmaları veya 
seçilmeleri caizdir. 

Üyelik için bu kanunda aranan nitelikleri 
yitirenler, atanmaları ve seçjilmelerinldeki usule 
göre süre dolmadan da değiştirilebilirler. 

Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler. Ba
kanlıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebilir
ler. Genel katma ve özel bütçeli idarelerin ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin barem içi ve ba
rem dışı kadrolarından Yönetim Kuruluna ge
tirilenlerin görevleriyle ilgileri kesilir. Görev 
süreleri tenfilerine sayılır. Görevli tarafından 
ödenmesi gerekli katılma paylarını ödemeleri 
kaydı ile emeklilik ve diğer sosyal hakları de
vam eder. 

T. C Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna, 
Tarım Kredi Kooperatiflerince seçilecek bir üye 
bu maddedeki şartlarla katılır. 

özel sermaye teşekküldeki hissesi % 16 i aş
tığı takdirde Yönetim Kurulunda bir üye bu
lundurabilir. 

özel sermaye hissesi sahipleri tarafından se
çilecek yönetim kurulu üyesi dışındaki yönetim 
kurulu üyeleri birden fazla teşekkül veya diğer 
kamu iktisadi teşebbüsümün yönetim kurulunda 
üye olarak çalışamazlar. Yönetim kurulu üyele
ri çalışmalarını devamlı olarak teşekküle hasre
derler, başka hiçbir işle meşgul olamazlar. 

Rakip kuruluşlarda menfaat bağları bulu
nanlar yönetim kurulu üyesi olamazlar. 
Geçici Karma Komisyon 

Başkanı sözcüsü 
Sivas Burdur 

Mahmut Vural Nadir Yavuzkan 
Balıkesir Artvin , 

İşçi temsilcisine muhalifim Osman Sabit Avcı 
Ahmet Aydın Bolak 

/Gaziantep 
Mithat San 

Bursa 
İşçi üye ımevzuuma 

muhalifim 
Ahmet Türbels 

Muş 
Sait Mutlu 
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BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Apay

dın. Grupnı adına. 
Y.T.P. MECLİS GRUPU ADINA ORHAN 

APAYDIN (Aydın) — Çak muhterem arkadaş
larım, evvelâ usule müteallik bir mesele üzerin
de durmak istiyorum: 

Hükümet tasarısında yer alan bir madde ve 
bu maddede yer alan bir prensip, Geçici Ko
misyon tarafından değiştirilmiştir. Geçici Kar
ma Komisyon nihayet bir ihtisas komisyonudur. 
Yüksek Meclisin teknik bir uzvudur. Ancak He-
yeti Umuaniyede cereyan eden münakaşalarda, 
Geçici Komisyonun bu tadili kabul edilmemiş ve 
Heyeti Umumiye Hükümet tasarısındaki pren
sibe iltifat etmiş ve onu kabul etmiştir. Bunun 
üzerine Komisyon maddeyi geri aldı ve yine ay
nı şekilde heyeti umumiyenin kararına, tezahür 
eden iradesine rağmen, Komisyon değiştiririnde 
yine ısrar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Dahili Nizamnamede-
fci hükümler şu veya bu şekilde tefsir edilebilir. 
Nihayet Komisyonun da bu hususta hakkı olup 
olmadığı münakaşa edilebilir ve hakkı var da 
denilebilir. Fakat bütün bunların dışında bir de 
Yüksek Meclisin bu mevzuda yegâne hakim or
gan olduğu esasını da kabul etmek ve Meclisin 
kararına, geçici komisyon tarafından hürmet 
edilmek lâzımdır. Şimdi, meselenin esası uzfun 
uzaidıya münakaşa edildi, muhtelif fikirler der-
meyan edildi. Bundan sonra gerek bu değiştiriş 
karşıcında yine aynı sözler söylenecek, yine bir 
iki reye başvurulacak, yine geçici komisyon mad
deye geri alacak, yine ısrar edilecek Ve bu mü
zakere ilânihaye devam edecektir. Dahili nizam
name bu şekilde tefsir edilmez. Biz Y.T.P. Gru-
pu olarak esası hakkında da eski fikrimizde ıs
rar ediyoruz ve Hükümet tasarısında yer alan 
prensibin kabul edilmesini rica ediyoruz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isteyen 
var mı? Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu madde bu kanunun esası
nı teşkil etmektedir. Komisyona .gitmişken, bu 
maddenin daha esaslı surette Meclisimize gelme
sini isterdik. Maalesef yine aynı kararlarında 
ısrar etmektedirler. 

Bu madde bilhassa iki hususta noksandır ar
kadaşlarım: Birincisi, serbest sektöre hiç yer ve- | 
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rilmemektedir. Yönetim kurullarında serbest ih
tisasa, serbest sektöre hiç yer verilmemektedir. 
Hükümetin programında, bir taraftan serbest 
•sektöre doğru 'gitmeyi, bu teşekkülleri serbest 
sektöre maletmeyi tavsiye ederken; bir taraftan 
da getirdikleri tasarılarla serbest ihtisasa, ser
best sektöre hiç yer verilmemektedir. 

Arkadaşlarım, hiç olmazsa bu yönetim kuru
lunda, Bakanlar Kurulu kararı ile olsun ama, 
madde bir fıkra olarak burada yer almalıydı. 
Bakanlar Kurulu seçeceği üyelerden hiç olmaz
sa bir tanesini serbest sektör içinden bu işler
de ihtisası olanlardan seçmeliydi. İşte Ibu mad
dede bu serbest sektöre, serbest ihtisasa yer ve
rilmeliydi. 

Bugün şuna inanıyoruz ki, serbest sektör 
Hükümet teşekküllerinden daha iyi çalışmakta 
daha çok kazanmakta ve daha ekonomik hare
ket etmektedir. Binaenaleyh, onun bilgisinden 
istifade etmek için, bu gibi teşekküllerin ıslahı 
için, bu yönetim kurullarına serbest sektörden, 
işte ihtisası olanlardan bir tane dahi getirilme
mesi bence noksanlıktır. Bunu arz ederim. 

İkincisi de, yine bu maddeye girmiş iken, 
işçilere katî yer verilmeli arkadaşlarım. Ne için 
işçilerin kaderlerini kaderine bağladıkları te
şekkülde o yönetim kurullarında yer almasın
lar, niçin onların kaderini tâyin eden o mües
sesede bu işçiler katî olarak yer almasında bu 
iş Bakanlar Kurulunun kararma kalsın, veya
hut da diğerlerinin arzusiyle olsun? O müesse
sedeki işçiler kendi aralarından üyelerini gizli 
oyla seçebilmelidirler. Bunu niçin Bakanlar Ku
ruluna bırakıyoruz? İşte burada serbest sektör 
ve işçi teşekkülünün yer almaması bence en bü
yük noksanlıktır. Bu, Hükümet programlarına 
da aykırıdır. Hattâ, plâna da aykırıdır, arka
daşlarım. Bunu burada arz etmekle yetiniyo
rum. Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Fennî îslim-
yeli. 

O. H.' P. GRUPU ADINA FENNÎ İSLİM-
YELİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
komisyon tarafından getirilmiş olan madde, bi
raz evvel üzerinde geniş mikyasta açıklamalar
da bulunduğumuz veçhile, bu kanunun getir
mek istediği sistemi tamamen bertaraf etmek
tedir. Bu itibarla, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin muhtar bir teşekkül halinde olmasına ve 
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aynı zamanda iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
idare heyetlerinin bir inisiyatif içinde çalışma
sına mâni olacak bu madde lehine oylarınızı 
kullanmamanızı, yani Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclis Grupu olarak yerdiğimiz ve muhterem 
arkadaşım Orhan Apaydın'ın da iştirak ettiği 
önerge lehinde oy kullanmanızı istirham ede
rim. Bu itibarla verdiğimiz önergenin oylanma
sını tekrar rica etmekteyim. 

İkinci bir noktaya da işaret etmekte fayda 
mülâhaza ediyorum. Zannediyorum ki, her türlü 
tefsire müsait bir istikamete tevcih edilmesi se
bebiyle bu madde de henüz kâfi miktarda ay
dınlanmamış bâzı müphem noktalar da bulun
duğu anlaşılıyor. Bu madde geniş mikyasta özel 
sektörün temsiline imkân veren bir maddedir. 
Şöyle ki; bakanlar kendi vekâletlerine taallûk 
eden temsilcinin seçiminde, kendi teşekküllerin
den bir mümessili seçebilecekleri gibi, dışardan, 
yani özel sektörden bu işte muvaffak olmuş bir 
kimseyi de yönetim kurullarına getirmek im
kân ve salâhiyetine sahip bulunmaktadırlar. 
Yeter ki, bu şahıs idare meclislerine girecekler
de aranan nitelikleri haiz bulunsun. Bu madde 
o kadar ileri gitmiştir ki, özel sektörün serma
yesi yüzde 15 i aştığı takdirde, yönetim kuru
lunda bunlar da bir temsilci bulundurabilecek
lerdir. Bu itibarla, benden evvel burada konu
şan arkadaşjm mutmain olsun ve bizim takriri
miz lehinde oyunu kullansın. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mithat San. 
MİTHAT SAN (Gaziantep) — Muhterem 

arkadaşlarım, komisyon adına değil, şahsım adı
na söz alıyorum. Fennî îslimyeli arkadaşımızın 
söylediklerinin hiçbirisi bu terkiple meydana 
çıkamaz. Affmızı rica ederim, burada en mü
him mesele şudur : Biz bir genel müdür, genel 
müdür muavini ve 3 kişinin de dışardan gelme
sini istiyoruz. O 3 kişiden birisi Maliye Vekâ
letinden, ikisi de alâkadar vekilin inhası ile 
Bakanlar Kurulundan gönderilecektir. Binaen
aleyh, hakikaten dışarda muvaffak olmuş iş 
adamlarından buraya getirilecekse o zaman on
ların iki kişi olarak getirilip, bu idare heyeti
nin formel olarak tamamlanması hiçbir şey ifa
de etmez, arkadaşlar, kendi kendimizi aldatmı-
yalım. Kaldı ki, tekrar açık açık ifade edeyim, 
dışardan gelecek üç kişiden birisi, Maliye Ve
kilinin inhası ile Bakanlar Kurulu tarafından 
aidolduğu bakanlıktan gelecek, iki kişi de gene * 
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o bakanın inhası ile Bakanlar Kurulu tarafın
dan getirilecektir. Eğer, biz hakikaten dışarda 
muvaffak olmuş iş adamlarından iktisadi Dev
let Teşekküllerinin başına getirmek, muvaffak 
kılmak istiyorsak, onların iradesini de muvaf
fak kılmalıyız, arkadaşlar. 

Bugün karşısında bulunduğumuz en mühim 
mesele şudur : Sermayesi 40 - 50 milyar liraya 
varan iktisadi Devlet Teşekkülleri zarar et
mektedir. Biz dışardan para istiyoruz, niçin 
istiyoruz? Tesis kurmak için. Biz konsorsiyu
ma ıgidiyoruz, diyoruz ki; bize para verin, biz 
tesis kuracağuz ve millî (gelirimizi yükselteceğiz, 
diyoruz. Tasavvur buyurun muhterem arkadaş
larım, içinizden birisi konsorsiyumun başkanı 
olsa ve size dese ki; elinizdeki 50 milyarı ya
hut 40 milyarı evvelâ kâra geçirin, sonra ge
lin benden para isteyin, cevabını veremeyiz. 
Onun için, affmızı rica ederim, burada hiçbir 
tehlike yoktur, inisiyatif sahibi, icra orıgıam 
olan zatın, umum müdürün, biz, yönetim ku
rulu (başkanı olmasını kabul ediyoruz. Bir ar
kadaşın da buraya alınmasını kabul ediyoruz. 
O halde lütuf buyurun, dı'şardan gelecek, ha
kiki olanak murakabe edilebilmesi için yine bu 
işlerle yakinen alâkası bulunduğu aidolan Ve
kâletler tarafından tesbit edilip, Vekiller Ku
rulu taraifşndan tâyin edilecek veya getirile
cek zevata terk edilsin. Komisyonumuz bu hu-
suista birçok incelemelerden sonra bu neticeye 
varmıştır. Onun için çok rica ediyorum. Lüt
fedin, ilerisi için kabul edin, memleket için 
çok hayırlı olacaktır. Hepinizi hürmetle selâm
larım. • 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Nadir Yavuz* 
kan. 

GEÇÎöI KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Zeytinoğlu arkadaşımız, 
serbest sektöre hiç yer verilmediği fikrini or
taya sürdüler. Serbest sektör eğer teşekkülün 
sermıayesinde yüzde 50 den aşağı hissesi varsa, 
yüzde 15 ten fazla okluğu ızaıman sermayesinin 
kendisini koyabilecek bir kanuna ıgöre bir, 

ikincisi; eğer serbest sektörde kıymetli ele
manlar bulunursa, yönetim kuruluna hem ilgi
li Bakanlık, hem Maliye Bakanlığı," hattâ bu 
geçici maddeye göre mukaveleli olarak ıgenel 
müdür dahi yapmak imkân dahilindedir. O 
bakımdan, Ibu ifadedeki «serbest sektöre yer 
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.verilmemesi» •şekli yerinde değildir. Serbest 
sektör en büyük şekilde Ibu kunıluşlardıa yer 
iilalbilme imkânına sahi'bolmuştur. Durumu arz 
eder, 'hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka SÖK is
liye n yok. Komisyonun ısraren -getirdiği mad
deyi oylarmızıa sunuyodum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 50 ye karşı 69 oyla madde 
kabul edilmemişıtir. 

O 'halde 'verilen ve Meclisıçe kabul edilen 
önergelerin ışığı altında, madde yeniden ted
vin edilip getirilmesi için komisyona veril
miştir. 

OEOİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVÜZKAN (Burdur) — Komisyon 
filhal iştirak ediyor efendim. Yalnız, .geçici 
ikinci madde de, «üyenin» kelim elsin in, «üye
lerin» olması icalbediyor. 

(BAŞKAN — Efendim, ikinci madde şıöyle 
üçüncü madde şöyle olmaz. Maddeyi bunun 
için, tedvin için veriyoruz. Maddeyi tedvin 
edin oya koyacağım. 

Efendim, bir de yine 9 ncu maddenin ted
vini için Aydın Bol ak arkadaşı nlrz bir öner
ge vermişlerdi. Bu 9 ncu maddeye komisyon 
ne diyor acaba, Rayın Yavuzkan, iz alı eder misi
niz? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVIJZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Aydın ıBolak, iki temsil
cisinin yönetim kuruluna ıgirmemesini müdafaa 
ederken buna muvazi olarak bir 9 ncu maddeyle 
iş ve işçi danışma kurullarının kurulması için 
bir takrir vermişlerdi. . İşıçinin yönetim kuru
luna (girmesi üzerine komisyon müzakereleri 
esnasında bu teklifin lüzıunısuz1 olduğu meyda
na çıktı. Bunu geri al muşlardır, arz ederim. 
Hürmetlerimle. 

•BAŞKAN — 8 nci maddeyi okutuyorum. 
(Geçici Karma Komisyon Başkanı Mahmut 

Vural, Sözcüsü Nadir Yavuzkan, Ahmet Ay
dın Bola k, Sabit Osman Avcı, Mithat San, 
Ahmet Türkel, (Sait 'Mutlu imzalı önerge 3 ncü 
defa okundu.) 

•SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Komis
yonda ,b!Öyle 'bir imzam yok. 

BAŞKAN — Var efendim. Sözcüsünün de, 
Ibaışkanm da var. Bu, bu önergelerin ışığı altın
da tedvin ettiğiniz madde mi? Yani kabul 
edilen önergelere pöre mi tedvin ettiniz1? 

GEOÜOİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Zaten fıkranın kabul edilen 
noktaları malûm. Onları yaızmıştık. Maddeyi 
oylarınıza usnuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 50 ye 
karşı 75 oyla madde kabul edilmiştir. 

Komisyonun teklifleri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin tadiline toit takrirler na

zara alınarak sadece 3 ncü fıkrada değişiklik 
yapılmışın'. Bu arada madde yeni şekli ile 
kaleme alınırken zuhıılen son fıkra yazılmb-
nııştır. Bu sebeple tamamlanarak yeniden arz 
edilen maddenin tamamının Büyük Meclise 
arzını İçtüzüğün 109 ncu maddesine göre tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Geçici Karma 
Komisyon Sözcüsü 

Burdur 
N'adir Yavuzkan 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, 3 ncü maddenin 
son fıkrasını ilâve etmeyi unutmuşlar. Mad
denin bu okuduğumuz fıkra ile beraber tek
rar okunup oylanması lâzımdır. Tekrar oku
yoruz : 

Madde 3. — Teşekküller tüzel kişiliğe «sa
hip ve faaliyetlerinde muhtardırlar. 

Teşekküller özel kanunka kurulurlar ve 
kanunların saklı tuttukları hususlar dışın
da özel hukuk hükümlerine, tabidirler. So
rumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. 

Teşekküller Genel Muhasebe Kanununa 
Devlet alım, satım ve ihaleleri hakkındaki 
Kanuna ve Devlet inşaatının tabi bulunduğu 
kanun hükümlerine tabi değildir. 

Durumları 1 nci maddenin 1 nci fıkrasın
da belli edilen amaçları başarmaya devamlı 
olamk elverişli bulunmıyan teşebbüsler, İkti
sadi Devlet Teşekkülü olarak kurulamazlar. 

Teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar 
kanunla belli edilir. 

BAŞKAN — Son fıkraya ilâve etmek sure
tiyle, okunan madde hakkında söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. 

Üçüncü fıkrayı evvelce kabul ettiğiniz 
maddeye ilâve suretiyle maddeyi kabul 'eden
ler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yüksek Başkanlığa 

11 nci maddenin 2 nci satırındaki teşekkül
ler kelimesinden sonra bir virgül konulmasını 
•arz ederim. 

Geçici Karma 
Komisyon Sözcüsü 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu şekilde, virgül koymak sure
tiyle, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir başka düzeltiş var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin son fıkrasının çıkarıl

ması suretiyle kabul edilmesi neticesinde, bu 
maddenin başlığı anlamsız kalmaktadır. 

Bu itibarla içtüzüğün 109 ncu maddesi 
gereğince 21 nci madde başlığının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim« 

«Denetleme ve sonuçlarının sunulması^ 
Geçici Karma 

Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Bu şekilde ilâve edilmek su
retiyle, komisyonun teklif ettiği başlığın ilâ
vesiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci madde hakkında komisyonun tek
lifi var, okuyoruz-

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca geri alman 29 oıcu mad

denin son şekliyle genel müdür yardımcıla
rına da ücretlerine ilâveten tazminat veril
mesi kabul edilmiş bulunduğundan bu değişik
liğe uygun olarak 32 nci maddenin de aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

MADDE 32. — Teşekküllerin yönetim ku
rulu başkan ve üyeleriyle kadroya dâhil her 
çeşit idari ve teknik personeli başka hiçbir 
işle meşgul olamazlar, ücretsiz de olsa sü
rekli veya geçici hiçbir hizmet kabul edemez
ler. 

Yönetim kurulları başkan ve üyeleri yu-
kardaki yasaklardan başka çalıştıkları te§ek-
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küllerin faaliyet konusuna giren mal ve hiz
met istihsal ve iticaret işlerini şahısları adına 
veya ortak olarak yapamazlar 

Üniversite ve yüksek okullarda profesör
lük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve 
bu okullarda ve bu okullara bağlı birlik ve 
kuramlar tarafından açılacak kurslarda öğ
retmenlik, esas görevlerine halel gelmemesi ve 
yönetim kurulu ve yönetim komitesince uygun 
görülmesi şartiyle, bu maddede yazılı yasak 
hükmünün dışındadır 

Bu kanuna tabi teşekküllerle bunlara bağlı 
müesseselerin yönetim kurulu ve yönetim 
komitesi üyeleri, genel müdürler ve genel 
müdür yardımcıları ve müessese müdürleri dı
şında kalan her türlü memurları iştirakin 
bulunduğu şehirde teşekkülün kifayetli memu
ru bulunmazsa bir başka yerdeki kifayetli 
personeli yönetim kurullarının muvafakatiyle, 
bu teşekküllerin iştiraklerinden yalnız birinin 
idare meclisinde, murakıplığında veya tas-
fiyo memurluğunda bulunabilirler Bunlara 
bu görevleri için iştirakçe verilecek ücret mik
tarı, yürürlükteki kanunların tâyin ettiği sı
nırı aşıyorsa fazlası ana teşekküle irat kayde
dilir 

4792 sayılı işçi Sigortalan Kurumu Kanu
nunun 10 ncu maddesi hükmü mahfuzdur 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket 
edenlerin işlerine son verilir ve aykırı hare
ketin devam süresince teşekkülce ödenen her 
türlü özlük hakları iki kat olarak geri alınır 

Geçici Karma 
Komisyon Sözcüsü 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — 32 nci maddeye komisyon ne
yi ilâve etmek istiyor? Bunu Heyeti Umumi-
yeye bir söylesinler de, ona göre icabına 
bakalım 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlarım, 29 ncu maddedeki, genel 
müdür yardımcılarına tazminat verilmek su
retiyle, onların daha evvel iştiraklere, yöne
tim kuruluna, teşekküle gitmeleri hakkındaki 
cevazı ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü, 
kendilerine itazminat 'Veriliyor. Ayrıca, . -e'k 
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görev alarak iştiraklere girmelerini önlemiş 
bulunuyoruz. 32 nei madde, -eğer tazminat ve
rilmesiydi, 'ek görev alarak iştiraklere gitme
lerine imkân vermekteydi. Şimdi onu düzel
tiyoruz ve genel müdür yardımcılarının fazla 
vakitleri için ek görev alarak iştiraklere gir
melerini önlemiş oluyoruz. ' 

BAŞKAN — Efendim, değiştirmenizde, «ski 
tâbirlerden ve kelimelerden türkçeleştirdikleri-
nte var. Komisyon 'bu vaziyette ne yajpaeak1? 
Maddenin mahiyeti biraz deştirilmiş gsaliba. 
Efendim, bu Ibir nevi tekriri müzakere olacak
tır. Madde mahiyeti değişmektedir. 

GBÇÎCt KARMA KOMİSYON ISÖZÖÜSÜ 
NAB-İR YAVU&KAN (IBurdur) — îz«h ede
yim «fendim. 

BAŞKAN — Bunun izahı yok. 32 nei mad
deyi oya key^ıyaeiağım. ötekileri 109 mcu mad
de ieft'bı, haşinlerden iıba/Pdt olduğu için feabul 
ettik. Fakat 'bunu kabul edersek 32 nei î&âidde-
nin mahiyetinde değişiklik öî&oaktır. 

Şimdi komisyaıran bir teklifi vardır, onu 
•o&uifcâıoftğım. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nei maddedeki yönetim kurulunda yapı

lan değişikliğe uygun olarak ıgeçM ikinci mad
denin birinci cümlesindeki, «üye», kelimesinin, 
«üyeler» lolarak değilştiriılmesinti 'arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Karana Komisyon 
Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavüzkan 

BAŞKAN — Bu da bir değişiklik değil, ha
şivdir. Maddeyi hu ışeikllıyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük hükmü 
MADDE 37. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe ıgırer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı?.. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Katal edilmiş#r. 

Yürütme hükmü 
IMADDE 3(8. — Bıu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı?.. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Tümü hakkında iki arkadaşımızın talebi var

dır. Ihsıan önal ve Kâzım Arar arkadaşlarımız, 
ta&armm tümü üzerinde 'söz isterler. Bayın önal, 
aleyhinde imi? Aleyhinde. Sayın Arar... Aley
hinde. İkiniz de aleyhinde, içtüzük bir lehinde 
bir aleyhinde sıöz verİMr diyor, Grup adana di* 
ye hür <şqy zikretmiyor. 

ihsan Bey bu mevzu ile ilgili olarak konu
şacağını bir hafta evvelinden bildirmiştir. Ben 
dün verdi sanıyordum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Ne usulü hak
kında? 

BAŞKAN — Bilemem. Madem M, usul hak
kında söz 'istedi, o zaman biz de hemen veri
riz. İSaym Oğuz, kimsenin hakikini yemeyiz. 

M. P. GRUPU ADINA KÂZIM ARAR (Çan
kırı) —• Muh.te.rein arkadaşlarım, bâzı ıgrup söz
cüleri her mev&uda takdimen ve tercihan söz 
verilen insanlardır. Eski köye yeni âdet .getire
cek değiliz. Bâr kanunun tümü üzerinde yapı
lacak konuşmada... 

BAŞKAN — Tümü üzerinde yapılan konuş-
nıalarda «partilere 'bol ibol söz verdik. 

M. P. ı&RUPU ADINA KÂZIM ARAR (De
vamla) — Kanenun tümü üzerinde bâzı grupla
rın ve f>artli (gruplarının tercih hakları vardır. 
Bu itiib&ria yeni bir usulü vaz'etme'menizi, bu 
itibarla Riyaset Divanının gruıpumuza tercihan 
ve takdimen ıslöz verme'sini hasseten rica ede
rim. 

BAŞKAN — Muhterem .arkadaşlar, bu işi 
böylece halledelim. Birliyorsunuz ki, İçtüzük ta
sarının tümü hakkında sonunda leh ve aleyhte 
iki kişiye söz verilir, der. öruıplar (bahis mev
zuu değil. Bu itibarla (grupların konuşması Baş
kanlık Divanınızın da arzu ettiği bir şeydir. 
Başktaaıfek 'Divanı esasen tüzük bağladığa için
dir 'birçok defa arzularını üs'atf ledememefctedir. 
Ben (Kâzım Arar arkadaşımızi'n a&eyhfce grup 
adına konuş-msasını, İçtüzük me^Mdoldttğu içün 
oylarımıza ısuuaeağım. İhsan önjal arkadaşımı
zın söz hakkı mahfuzdur. Kâzım Arar arkada
şımızın *gnıp adına konuşmasını kabul edenler... 
(«Reye vaz edemezsin», sesleri) Efendim, İçtü
zükte bu husus meskût (geçildiği iıçin bu -mese
leyi reylerinizle halledeceğim. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

'Buyurun iSaym Kâzım Arar Jçtüaük mes-
kûdolduğu için gruplara söz verdim, 

— 112 — 

http://Muh.te.rein


M. Meclisi B:118 
M. P. G&ÜPIJ ADINA KÂZIM ARAR (Çan

kırı) — Muhterem arkadaşlar, Millet Partisi 
Meclis örupu İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Reoııganiz afyonuna ait kanunu prensip itibariy
le kabul etmektedir. 

Bu kanunu öteden beri her tgrupun bizim 
kadar iştiyakla beklediğinde ikaani bulunmak
tayız. Fakat bu kanun, Büyük Meclise Hükü
met tamfından intikal ettikten sonra (gördüğü
müz ak»aklıklar ve İktisadi Devlet 'Teşekkülle
rinin »earaLerden beri verimsiz bir 'halde çalış
maları muvacethesande yeni ^getirilen kanunun 
bir yenilik ıgetirmekten ziyade 'eski uısulü ida
me politikasını takibettiği kanaatini 'bize ver
miş bulunuyor. 

Yalarda*! beri zararla kapanan bu müessese- , 
ler ürerinde geçmiş ikfcidarlaı* hiçbir suretle 
durmaımjş, aksine olarak 'bu teşekküllerin zarar
larını Hazneden kapatmak suretiyle devama 
teşvik etmiştir. 

(BAŞKAN —• ıSaym Kâzım Arar, bir daki
kanızı riıca edebilir miyim?. Billiıyorsunuz bu 
Son konuşmalar tecelli edecek reylenin 'mahiye
ti üzerimde olur. Ona *gb>e «bir 'hatırlatma yapa
yım istedim. 

M/P. GRUPU ADINA KÂZIM ARAR (Çan
kırı) — (Hay hay,, çok kısıa keseceğim. 

Biz ıbu dürtüm karşısında İktisadi Devlet Te
şekküller inlin iktisadi lolmadığma, igayriiktisadi 
bulunduğuna kaanıi buloınuyoruız. Şu âna ka
dar yapılan müzakere esnasında ne Sayın Hü
kümet, ne de Komisyon bize İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinim miktarı ve yaptkları zararın 
yıllara ta)k«im«n bilançosunu /vermiş ve Umumi 
Heyetli tenvir etmiş bulunmamaktadır. Hükü
metten istifhamım birkaç soruyu eevaplaftdır-
masıdır. İBu soruları cevapiandırdığ ve bunu 
ta&ibftden laıhvalde İktisadi Devlet Teşebbüısle-
rmin »zararla dwam eden müesseselerinin d«va-
mmdaM Hükümet politika«m.ı anladıktan ve 
bizi «şu âna kadar aydınlatmamış ibutuaan <ge-
vek 'kaauaı tasarısi, ıgeâ efc Hükümet ve Komis
yon tsöeeüieriatin bunları takibeden aihvaide <ge-
letaeğe mû söf lölarak aydınlatıcı teminatlı bir şey 
vermediği takdirde ıgnnıpumuz üzülerek ifade 
©dei&p. ki, bu kanuna 'kırmızı rey kuMana»eak-
far. 

•Sayın Hükümetten sanacaklarımız şualar
da*" : 

1. ıSa-yım 1©0 civarında olduğunu işittiği-
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miz bu kanunların irilû ufaklı kati miktarları 
nedir? 

2. Bu teşekküllerin kaçı zarar haindedir, 
.3. (Bu teşekküllerin vasati 'olarak yaptıklıaırı 

aararcn iner yıla gör-e en az 10 yıllık listesinin 
a^kbanması, 

4. Devamlı olarak zarar balinde bulunan 
teşekküllerin devamı düşünülmekte midir, bun
lar »tasrly e ediletoek midir? • 

BAŞKAN — iSaym Arar, biliyorsunuz id, 
Hükümetin şimdi buna cevap vermesi mümkün 
değildir. Hiç kimse konuşamaz. 

M. P. GRÜPÜ ADINA KÂZIM ARAR (De
vamla) — (Böyle bir mühim kanunun Meclisin 
tatiline denk getirilerek, tümü üzerindeki foo-
amşmalariû daıhi imkânsızlığı karşısında susma
yı e'za durarak tei'oih ediyorum. (Bu memlellset-
te bugüne kadar İktisadi Devlet 'Teşekkülleri
nin Devlet Hazinesinin sırtına bir kene ıgibi ya-
pıışan ve bir arpalık baline (getirilen bu mües
seselerin tesviyesi yolunda 'her sağ duyuıdant ıge-
Len sese kulağını kapıyan iktidarlara da tees-
sürleröımıi ifade ile 'huzurunuzdan ayrılırım. (A. 
P. ve QC P. milletvekillerinden akışlar) 

(BALKAN — Buyurun, Sayın İhsan Onat. 
.İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekilleri, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve iştirakleri 'hakkındaiki kanun tasamı 
Tü*k Miüetiein.... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın önai, Sayın 
Kâzım Arar'a hatırlattığım ihusu&u zatıâlimize 
de hatırlatmak isterim. Konuşmanızın mahiyeti 
reylerin teıoeîlisine aidolup, bir nevi çevirme anıa-
hiy etinde olacaktır. Onun için tümü üzerinde 
konuşur şekilde olmamasını bilha'sısa rica ede-
Bİm. 

İHSAN ÖNAL (Devamla) — ^Efendim, sene
de bir iki deıfa kürsüye çıkıyorum. (Müsaade 
»ederseniz, tüzük hükümlerine ıgöre bana verilen 
müddet danilkıde okuyayım. 

SAŞKAN — Müddet tâyini ile olmaz. Tümü 
foaikfendıa bu şekilde konuşfursanız sözünüzü ke
serim. Ifceylerin tecellisi 'hakkında özel 'bir ko
nuşma ise ıher 'halde uzun olmaz. Ona ıgö-re peşi
nen ihtarda bulunayım ki, sonradan bana da
rılmayın. 

(İHSAN ÖNAL (ıtçel) — Muhterem Başka
nım, bunu onıa .göre, 'reylerin üzerinde tesiri ©:1a-
cak manyetite 'hazırladım, yallna'z bunun kısa ol
ması maksadı 'katiyen 'temim ödemez. 
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ıBAŞKAN — Tümü üzerinde konuşmalarda 

lûtfetseydiniz gayet rahatlıkla dinlenir, arka
daşlar d a ona göre faydalanırdı. Mamafih, .bu
yurun ben ikaz edeyim de. 

İHSAN ÖNAL (Devamla) — Muhterem Baş-
<kan, muhterem milletvekilleri, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun 
tasarısı Türk Milletinin kaderinde mühim rol 
oynıyan ve ekonomik durumumuza kıyaslanır
sa muazzam bir meblâğ teşkil eden Devlet yatı
rımlarını yani Devlet işletmelerini rantobl hale 
ıgetirmek ümit ve gayesiyle, hüsnüniyetle Yüce 
Meclisinize getirtilmiş bir çerçeve kanunudur. 
Bu vesile ile burada (muhakkak hakikat olan 
iki noktaya işaret etmek isterim. 

•1. Türk Milleti bugünkü rayiç üzerinden 
asıgari İ00 milyar Türk lirası olan ıbir meblâğı 
Devlet dişletmelerine yatırmıştır. 

2. Bu muaızzam lyatırımlarm .rantabl olma
dığı ve hattâ son senelerde 2 milyar Türk lira

sına yakın zarar ettikleridir. 
Bugün Türkiye'de piyasada 6 - 6 milyar 

civarında tedavülde para buu'lnduğuna güre, bu 
100 milyar yatırımın zarar etmesinin ve bu za
rar karşısında hareketsiz kalmanın maniası ıgöz 
göre göre Türk Milletinin maddeten çökertil
mesinle «göz yummaktan 'başka bir şey ifade et
mez. 

Şimdi güya bu çerçeve kamunu bu zararlar! 
önliyeeek ve bu muazzam millî yatırımları ran-
taM hale getirerek her senş bu yatırımların ka
zancılarından hiç olmazsa 3 - 6 milyar yeni ya
tırım yapmak imkânını sağlamak için getiril
miş bulunmıa-ktadır. Bu maksatla Devlet baba 
bu yatırımları tfıimarye etmek için daha bâzı im
kân ve tavizleri de onlara temin etmektedir. 
Şimdi Devlet Teşekküllerine 'daha fazla imtiyaz 
ve imkânlar temin edilmek tarafına gidilirken 
zaten buıgun büyük müşküllerle karşı karşıya 
(bulunan özel teşebbüsleri daha da kötü duruma 
düşürecektir. Bugüne kadar hapsi zarar eden bu 
Devlet Teşekküllerinin bugündıeın sonra da ümi-
dedilen rantabliteyi yine veremiyeceklerini ve 
hattâ 'belki yine de zarar 'edeceklerini burada 
tescil etmek isterim. Burada bunun münakaşa
sı çok uzun yapılabilir. 

Bugün tatbiki ekonomide bir sualin cevabı ve
rilmesi lâzımdır. özel teşebbüste mi yoksa devlet
çilikte mi istihsal unsuru fazladır? Bu sualin 
cevabı bugün dünyanın tanınmış iktisatçıları ta

rafından verilmiştir. İstihsal dolayısiyle millî gelir 
özel teşebbüste daha fazladır. Burada mühim bir 
nota ortaya çıkmış bulunuyor. O da şudur; is
tihsalin artması, emekçinin emek payını da artı
racağından sosyal adalete uygundur. Hepinizin 
bildiği gibi Anayasamız sosyal adalet prensipleri 
üzerine kurulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Bey, ne güzel ha
zırlamışsınız, keşke bunları kanunun tümü üze
rinde konuşsaydmız. (Gülüşmeler) (O!....) 

. ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN ÖNAL (Devamla) — Muhterem Başkanım, 
mühim bir, iki noktayı burada işaret etmek iste
rim. (O!...) 

BAŞKAN — Ama biliyorsunuz ki, İçtüzük hü
kümlerini burada tatbik etmek zorundayım. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN ÖNAL (Devamla) — Muhterem Başkanım 
daha söz istemeden benim şevkimi kırdınız. 

BAŞKAN — Ben mecburum, İçtüzük hüküm
lerini tatbik etmeye. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Hangi maddeyi 
tatbik ediyor sunuz?. 

BA Ş.KAN — 110 ncu maddeyi. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — 110 ncu madde

ye göre serbestçe konuşabilir. 

BAŞKAN — Sizin. şeyinizle değil, ben bura
da İçtüzüğü tatbik ediyorum. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN ÖNAL (Devamla) — Ancak muhterem ar
kadaşlarıma sosyal adaletin sosyalizm olmadığını 
emekçinin emek payının artırılmasının temin 
edilmesi, millî gelirin adaletli taksim olduğunu 
hatırlatmak isterim. Biz şimdi Türkiye'de kalkın
ma peşindeyiz ve bunun sosyal adalet prensipleri
ne uygun olarak yapmak istiyoruz. Fakat ne yazık 
bu ancak özel teşebbüse öncelik vermekle müm
kün olacağı hakikatinin ışığından kaçarak mutlak 
bunun devletçilikte olacağında ısrar ediyor veya 
o tarafa kayıyoruz. Hayır arkadaşlar, millî gelirin 
ve kalkınma, özel teşebbüsün hâkim olduğu 
yerlerde artması mümkündür. Sosyal adalet de 
istihsalin arttığı yerlerde yani millî gelirin 
arttığı yerde ancak mümkün olmaktadır. 
Yoksa zengini fakirin seviyesine indirmek 
mânasında kabul edilen sosyal adalet an
layışı sefaletin paylaşımı olur ve memleketin de 
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ancak felâketi olur. îşte bugün Garp -memleket
lerinde işçiler kendi reyleri ile özel teşebbüsü ve 
kapitalist partileri iktidara getirerek bu hakika
ti ve doğru yolu bize gösteriyorlar. Hükümet hâ
lâ Devlet yatırımlarını her türlü himayeye maz-
har kılarken özel teşebbüse gerektiği ehemmi
yeti verip onun gelişmesini sağlamak şöyle dur
sun onu bilâkis engellemektedir. 

Devlet özel teşebbüsün yapabileceği işleri ona 
bırakırsa onun da sermayesini iş sahasına yatırma
sı temin edilmiş olacağından o zaman iki misli 
yatırım dolayısiyle iki misli iş sahası açılacak ve 
hem de devletçilikten daha fazla rantabiHte el
de edileceğinden istihsal iki mislinden fazla ola
cak ve bunun neticesi işçinin emeğinin payı da 
artacağından onun refahı da temin edilmiş ola
cak, yani hem kalkınma hem de sosyal adalet te
min edilmiş olacak. 

Bir taraftan bütçemizdeki câri ödemelerden 
150 milyon dolarlık bir açık devam edip gider
ken diğer taraftan da dış borçlar ve faizleri 200 -
250 milyon dolar iken memleketin en büyük ya
tırımlarını teşkil eden Devlet işletmeleri de zarar 
içinde olduğu göz önüne getirilirse bu 
memleketin kalkınmasının nasıl mümkün ola
cağını izah mümkün ol mıya çaktır. Kaldı 
ki, senede artan 800 bin nüfus artımı ve yine her 
sene 400 bin işçiye iş sahası temin etmek mecbu
riyetinde olduğumuzu nazarı itibara alııvsak ve 
bugün ancak imalât sahasındaki işçilerimizin sa
yısının da 850 bin olduğu göz önünde tutulursa 
bugün açık ve gizli işsiz sayısına her sene 400 
bin kişi daha da ilâve edileceğinden bunun sonu 
ne olacaktır?. 30 milyon kişinin 850 bin kişisinin 
imalâtta çalışması ne ifade eder? işte bunun için 
10 senedir millî gelirde artış, ithalâtla denk bir 
artış göstermiş ise de yani ithalât millî gelirle 
mütenasibolarak artmış ise de nüfusun fazla ar
tışı dolayısiyle ihracatta maalesef bir artış kay
dedilmemiştir ki, bu da döviz açığımızın devamı
na sebebolmaktadır. Bu da senede 150 milyon 
dolardır. 

Yukarda kısaca hülâsa ettiğim hakikatler 
karşısında kalkınmamız için, ne kabul edilen 
plân, ne de İktisadi Devlet Teşekküllerinin re-
organizasyonu hiçbir şekilde kâfi gelmiyecek-
tir. Bu hakikatleri gören ve bunun neticesinin 
ne kadar korkunç olduğunu gören bir Hükümet 
ve bir Meclis mevcudiyeti halinde ancak bu acı 
hakikatler üzerine bütün ciddiyetiyle eğilip mil-

18 . 7 .1963 0 : 1 
letimizin var olmak, yok olmak dâvası kemali 
samimiyetle ele alınabilir. Artık yersiz parti mü
cadelelerinden sıyrılarak bütün feragatimizle 
memleketin ana dâvalarının prensiplerinde bu 
acı hakikatler karşısında birleşmemiz gayrikabi-
li içtinabolmuştur. Rey ve sandalya endişesi ol
dukça ve bu, esas gaye olarak kabul edilirse, bir 
gaflet içerisinde memleketi düşmüş olduğu malî 
imkânsızlıklardan kurtarmak şöyle dursun daha 
da tehlikeli uçurumlara sürüklenmesi de ördene-
miyecektir. 

Bu İktisadi Devlet Teşekküllerinde bir mü
dürün, bir memurun veya bir işçinin aldığı maaş 
ücret veya ikramiyenin o işletmenin kân veya za
rarı ile bir münasebeti var mıdır, yok. Yani müdür 
veya bir işçiyi o fabrikanın kâr veya zararı ilgi
lendirmez. Halbuki özel teşebbüste iş sahipleri 
işletmelerinin kâr etmeleri için paralanırlar. Bu
nun için de işin rantabl olması, istihsalin fazla 
olması için gayret sarf ederler. İşte bu kâr mü
cadelesi dolayısiyle istihsalin artması millî geli
rin artmasını temin edecektir. Memleketin kal
kınması da millî istihsalin artmasına bağlı ol
duğundan işte bu şekilde emeğin karşılığı da ar
tacaktır. Yani sosyal adalet de temin edilmiş ola
caktır. 

Sosyal adaletin, sosyalizm ile olacağı edebi
yatını artık bırakalım. Muhterem arkadaşlar 
Türkiye'de bir kayığı olan evini besler, bir mo
toru olan çok zaman zengin olur, apartman yap
tırır, bir vapuru olan mülti milyonerdir. Ama 
Denizcilik Bankasının yüze yakın vapuru var
dır, yine de on milyonlarca zarar eder. Acaba 
neden? Devlet teşekkülüdür, zarar etmiş kimin 
nesine. Devletin malı, deniz... Hikâyesini burada 
hatırlatmak isterim. 

Muhterem milletvekilleri iktisadi Devlet Te
şekküllerinin zararında diğer mühim bir faktör de 
'idare mekanizmasının o günkü iktidar partisinin 
eline verilmiş olmasıdır. Zamanın iktidarı sandal-
yasmı kaybetmemek uğruna müessesenin malla
rını zararına sattırır. Kesessinden kaybedilmiş bir 
şey yok. Cezasını Devlet yani millet çekecek. Fa
kat onun temin edeceği reyler zamanın iktida
rının sandalyesinde, kalmasını temin- edecek
tir. Bugün 'bunu H. Partisi yarın da A. Par-

, tisi 'istisımar edecelktir. Bu 'hakikatleri kim in
kâr eder? 24 ncü madde de bu gaye ile kon
muştur. Zarar eden <bu müesseseler nasıl olup 
'da memuruna ikramiye verdbilir? 
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iktisadi DevJelt Teşekküllerine 100 milyar 

yatırılmış. (Bu 'helmen Ihemm sınai safraya mil
letçe yatırılan yatırımın yarısıdır. Plân, asiga-
ri % 7 millî ^elir artışı kabul ettiğine »göre bu 
daha imtiyazlı ve daiha 'fennî .çalışan Devlet 
işletmelerinin % 7 ile % 10 /gribi Ibir kâr Iternin 
«tentesi şart değil midir? Plânın en 'büyük te-
minattmın Devlet 'yatırımları "olması lâzım de
ğil anidir? Ama 'hıem kendi zarar eder, hem $e 
mel teşebbüsü (mahveder. (Bu plân nasıl taHıak-
kuk edecek 'ben 'bunu anlamıyoru'm arkadaşlar. 
Zarar eden İktisadi 'Devlet Teşekkülleri özel 
teş'elbbüsıe 20 sene vadeli knedilerlta devredilme
lidir. O zaman 1. Daha. rantabl çalışacak, 
2. Devlet 'zarar kâpa(tmakttan kurtulacak, 
3. Buradan alınan paraları yeni yatırımlara, 
âmme 'hizmetlerine veya özel teşebbüsün 'gire
mediği mühim işlerle yatıracaktı t\ 

Malûmunuz bir tasarruf 'bonosu vardır. İki 
sene stonra 'bunların ödenmesine başlanacaktır. 
Fakat Ibugünıkü bütçleye ıgöre Ibuna maddeten 
imkân -olmadığı 'kanaatindeyiz. İşçi ve memur, 
'hlçolmaz'sa tasarruf 'bonoları 'hisse 'Senetlerine 
talhvil 'edilerek, 'bu Devlet işletmelerine iştirak 
ettirilmelidir. İşte bu zaman Hükümetin iste-. 
eliği işe işçinin iştiraki prens'Üba 've dlolayısiyle 
ranta'bliteye yardımı temin gidilmiş 'olur. 

Hulâsa etmek istersek 'bir iki cümle ile, Dev
let memleketin mubta.'oollduğu İstihsal sahala
rını Itesfcilt edip (bunu özel teşdb'büse yaktırmak 
yolunu tutmadığı ve ona daima- rakilbollduğu 
'müddetçe memlekette 'beklenen kalkınma ve 
Sosyal adalet tahalkkuk edemiyeeelktir. 

tşt'e Ankara'da bulgun 'bir atel'ye veya fab
rika" tesis edilmezken (binlerce 1'üks apartman
lara yüz milyonlar harcanmalktadiL'. Hep istih
lâk yuvaları ve salhaları 'genişlemek't'ed'ir. Çün
kü, özel Iteşeblbüs ürkek, Devleti kendisine ra
kip gördüğü için kendisini teminatsız görüyor. 
Hepimiz bu Ankara 'gı'bi istihlâk yuvalarında, 
merkezlerinde ıbu 'hakikatlerden Ibihatber /gaflet 
uykusuna »dalarsak Anadolu'da yaşamam ihale 
gelirse 'bunun »onu ne odur dersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 'çılkan kanun 
•hiçjbir zaiman memleketin .lelhine olmıyacağı şu 
acı 'hakikatlerden 'görülmektedir ki, 'bu işin ne-
reteindVn dönülse 'kârdır. (Bu Mecliste anlaşıl
madığı müddetçe 'bu 'memlekete 'hizmet etmiş 
'Oİmıyacağuz. özel teşebbüs bütün dünyada 
sosyal adaleti temin eden 'mües'sesetler (olarak" 
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kabul edilmektedir. (Bunun misalini Amerika 
olarak ıgöstermiyeeeği'm. Bulgun çiğnenmiş 
olan Garbi - Almanya, 'Şarki - Almanya muka
yesesini sizlere 'hatırlatıyorum. Sosyalizmle sos
yal adalet gelmez, özel tleşe)b!büse< öncelik 've
rilmezse memleketimiz sürüklenmekte .olduğu 
feci akıbetten kurtarılamıyacaktır. Bu itibar
la, bu kanuna kırmızı oy ikullanaeağım. Hürmet
lerimle. 

HASAN ADİ DÎZMA'N (Tokat) — İ M İ 
hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — (Buyurunuz Ali B'ey. Tam ;oy-
lıyacağımız 'bir anda ne usulü 'hakkında istiyor
sunuz, Sayın Dizman. Buyurunuz. 

HASAN ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım, komisyon (biraz evvel bir 
mliracaatte 'bulundu. Riyaset Divanına. Dedıi 
ki, 29 ncu im adide ile '32 nci madde hükümleri 
yek diğeri ile alâkalıdır. 

Biz komisyon olarak bu metni hazırlarken, 
bu iki maddeyi birbiriyle mütenazır olarak ha
zırlamıştık. Fakat 29 ncu madde görüşülürken 
Mecliste bâzı temayüller oldu, takrirler verildi. 
Biz de bu takrirler ve temayüllerin ışığı altın
da 29 ncu maddeyi yeniden tedvin edilmek üze
re geri aldık ama, bu arada kanunun müzakere
si elbette ki, devam etti ve 32 nci madde kabul 
edildi. Bilâhara 29 ncu maddeyi Yüce Mecli
sin temayülüne uygun olarak hazırladıktan son
ra, 32 nci madde ile 29 ncu maddenin tenazuru 
bozuldu. Böylece 32 nci maddede de 29 ncu 
maddedeki şekle uygun olarak bir iki değişik
lik yapmak icabetti. Bu arada fırsat ele geç
mişken bir iki. de yine Meclisin temayülüne 
uygun olarak dil bakımından Türkçeleştirme 
yoluna gittik. Bu itibarla bu imkân bize veril
sin ve yeni şekildeki madde oylansın diye ta
lepte bulunduk. Riyaset bunun bir tekriri mü
zakere olabileceğini 109 ncu maddeye istinaden 
böyle bir yola gidilemiyeeeğini beyan etti. Şim
di oylamaya geçilecektir. Yani, halen 32 nci 
madde ile 29 ncu madde arasında bir tenazur 
bulunmadığını burada şimdiden tesbit etmiş bu
lunmaktayız. Eğer, Senato olmasaydı, biz bu ha
tamızı bile bile usul hükümleri müsaade etmi
yor diye kanunu çıkaracaktık. Elbette ki, iki 
gün sonra da 32 nci maddeyi 29 ncu.maddeye 
mütenazır hale koyabilmek için yine bir kanun 
tadili yoluna gitmek icabedecekti. Usul hüküm-
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leri doğrunun, iyinin ve gerçeğin en saMm bir 
şekilde kullanabilineceği yollarıdır. Bu itibar
ladır ki, usul hükümleri de tefsir ediHrken en 
iyi ve en doğruyu, gerçeği nerede bulmak kabil 
ise, madde hükümlerini de o şekilde tefsir etmek İ 
ieabediyorsa, lâfzından dahi ayrılarak genişlet- i 
mek zarureti vardır. Hali hazırda önümüzde 
müşahhas bir örneği de bulunmaktadır. Böyle 
bir münasebetten, dolayısiyle bir kanunu hatalı 
olarak çıkarmak yolundayız, işte bu hataya 
düşmemek için 109 ncu maddenin tefsirini ge
niş tutup 32 nei maddeyi 29 neu maddeye uy
gun olarak değiştirmek yakma gitmemiz lâzım
dır.-Aksi halde bile bile bu hatayı devam ettir
mek gibi acayip bir yola girmiş oluruz. Bu iti
barla Riyaset el'aoı eski kanaatinde ısrar ediyor
sa ve mümkünse bu hususu Yüce Meclisin reyi 
ile halletmesini arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim; Komisyon Sözcüsü 29 
ncu madde verildiği zaman onu düzeltirken .dik
kat etmeliydi, 32 ncı maddede kabul edilirken i 
işaret etmeliydi. Bunları yapmadı.* Tadil edip 
getirdiği 32 nci madde, bizim kabul ettiğimiz 
32 nci madde gibi değil, mahiyetini değiştirmiş, 
kelimelerini değiştirmiş, tekriri müzakere ise 
ananemizde hiç yoktur. Artık onu komisyonun 
hatası olarak kabul edeceğiz. 

Şimdi usul hakkındaki konuşmalara söz ve
receğim. 

GEÇÎCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Müsaade 
eder misiniz? Bu hata komisyonun hatası değil
dir. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz verdini. Za
ten başka bir şey de yapacak değiliz. Buyurun 
Sayın Akdoğan. j 

ISMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; müzakerelerin so
nunda partilerin söz hakkı mevzuunda cereyan 
eden müzakerelerde iki husus üzerinde durmak 
istiyorum. 

Bunlardan birisi; Başkanlık Divanının son 
sözü, yani içtüzüğün 110 ncu maddesi ile 13Û 
neu maddesi arasında fark gözetmemiş bulun
ması, ikinsici de ilgili Bakanla müzakereleri ta-
kibetmek için Yüksek Heyetiniz huzurunda sa
londa, komisyonda bulunan Devlet memurlarının 
müzakereler sırasında takındıkları tavır hakkın
dadır. I 
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Hahtemn arkadaşlar, İçtüzüğüm 110 ncu 

maddesinde «lâyiha veya teklifin maddeleri üze4 
rinde miirakereler bittikten sosnra heyeti umu* 
miyesi hakkında lehte ve aleyhte söz söylemek 
istiyenlerden yalnız birer mebusa ruhsat veri* 
lir.» denilmektedir. Bu maddede konuşmaların 
hiçbir surette tahdidedilmemiş balraıduğu ve ve* 
rikflcek reylerin istikametini göstermek üzere ya* 
pılacağma dair en ufak bir kayıt dahi mevcut 
değildir. Bu kanunun tümü üzerinde önceden 
yapılan konuşma ile sonradan yapılacak olan ko* 
nuşma arasında muhteva bakımından ancak tek 
bir fark olabilir. Birincisinde tasarı üzerinde* 
ki görüşler, sondaki yapılan konuşmada ise Mee* 
lis müzakeresinden sonra aldığı şekil üzerindeki 
konuşmalar yapılabilir. Ama hiçbir suretle ko
nuşmada şu veya bu şekilde bir tahdit yapılan
maz. MilletveMUerinin reylerini nasıl verecek* 
1 erine dair olan komnşma ise içtüzüğün 137 raei 
maddesinde yazılı olup «Reye müracaattan ev* 
vel mebuslar reylerinin gayet veciz bir surette 
esbabı mncibelerini kürsüden söylemek isterlere 
se Reis lehte ve aleyhte yalnız birer zata rtrbf-
sat verebilir.» denilmektedir. 

Bu bakımdan, Ssayıaı Riyaset Makamından 
bu iki maddenin yekdiğeri ile ayrı ayrı olduğu
nu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci husus İse, 
Yüksek Heyetinizde müzakereler devam eder
ken, bir milletvekili gerek şahsı adına ve ge
rekse grupu adma •görüşlerini burada arz eder
ken, Sayın Bakanın yanında sadece bir teknik 
müşavir olarak bulunması ve takîbetmesi Iâ-
zımgelen ve hiçbir suretle müzakereye şu veya 
bu şekilde karışmaması icabeden kimselerin, 
konuşan hatiplerin sözlerine müstehzi nazarlar
la baktıkları, güldükleri maalesef müşahede 
edilmiştir. 

NEOÎP MİRKELÂMOĞDU (izmir) — Kür
süye iyi fikirler (getirsinler, istihzayı hak etme
sinler. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
(Binadan evvel Yüksek Heyetinizde salondan, 
bâu kimselerin -konaşmalanna vâki tezahürat 
Yülksek Beyetinis» reddedilerek badema bat 
şekilde hareket edilmemesi Yüksek Riyaset Ma
kamınca ihtar edildiğine göre bu şekilde salo
na jgelen, takrbeden memurların da aynı şekilde 
ciddiyet ve vafcsrla sadeee vazifeleriyle ilgüem-
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melerinin Başkanlıkça ihtar edilmesini teklif 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — ismail Hakkı Akdoğan arka
daşımızın, iki husus hakfkmdaki mütalâalarına 
şu şekilde arzı cevap edeceğim : 

İçtüzüğün 110 ncu maddesi iki mebusa söz 
hakkını tanımıştır. (62) No.lu notu eğer oku-
salardı o hususu zannederim hu şekilde konuş
mazlardı. Şimdi onu okuyorum : 

Not (62) : «Kendisine böyle (bir izin verilen 
milletvekili yeni bir teklif yapamaz. (24.3.1932 -
sayfa 75), ancak görüşme konusunu hangi ge
rekçeye dayanarak kabul veya reddettiğini 
söyliyebilir.)» Anladınız mı efendim? 10' ncu 
madde işte bu kadardır. 

İkincisi; Bakanların getirdiği müşavirlerinin 
yanlarında laubali bir şekilde hareket etmeleri 
e&er Başkanlık tarafından görülmüş olsa ken
dilerine ihtar edilir. Ne Başkanlar, ne Divan ne 
de sayın bakanlar, milletvekilleri arkadaşların 
konuşmaları sırasında, teşkilâtından olan in
sanların böyle müstehzi bir şekilde tavır ve 
hareketlerini hoş karşılamazlar. («Yok böyle 
bir şey» sesleri) Bunu .görmediklerine inanma
larını arkadaşlarımızdan rica ederiz. 

Şimdi efendim; bu tasarının tümünü açık 
oylarınıza sunuyorum.. Yuvarlalklar dolaştırıla
caktır. 

'Muhterem arkadaşlar, diğer bir kanuna ge
çiyoruz : 

4. — Devlet Yatırım Bankası hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
fi/308) (S. Sayısı : 304) (1) 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü hakkında 
geçen Birleşimde konuşmalar olmuştu. Madde
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Usul hakkın
da. 

(BAŞKAN — Buyurun. Hangi usul hakkın
da efendim? 

İSMET .SEZGİN (Aydın) — 'Sayın Başkan, 
Muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Teşek
külleri hakfkındaki kanun tasarısı açık oyları
nıza sunulmak üzeredir. Şimdi Sayın Başkan, 
Devlet Yatırım Bankasının tümü hakkındaki 
görüşmelerin bittiğini de ifade ederek madde-

(1) 304 S. Sayılı hasmayazı 9.7.1963 tarihli 
111 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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lere geçilmesini oylarınıza sunacaklardır. Dev
let Yatırım Bankası gibi gerçekten - gerekli de
ğişiklikler de yapıldığı takdirde - faydalar ge
tireceğine inandığımız büyük ve gerekçesinde 
de çok büyük faydalar sağlıyaeağı ifade edilen 
kanun tasarısının Meclisin çok az üyesinin ha
zır bulunduğu bir oturumda konuşulmasının 
yerinde .olamıyacağı kanaatimizi önce arz et
in efk isteriz. O, Devlet Yatırım Bankası kanun 
tasarısının Meclisin bu saatinde, bu derece az 
(bir arkadaşla görüşülmesinin Devlet Ya-
•tırım Bankasının ciddiyeti ile bağdaşamıya-
cağı kanısındayız. Kaldı ki, 18.30 da da Sayın 
Dahiliye Vekilimizin koalisyon grupları şere
fine vereceği bir dönerli Ikokteyli de vardır. 
Her halde ona iştirak edilecektir. Devlet Yatı
rım Bankası kanun tasarısının arz ettiğimiz se
beple bugünkü •oturumda görüşülmesinin doğru 
olamıyacağı kanaatinde bulunduğumu saygı ile 
arz ederim. (Soldan alkışlar) Muhterem arka
daşlarıma arzı hürmet ederim. (Usul hakkında 
söz istiyoruz, .sesleri) 

BAŞKAN — Usul hakkında söz isterken ba
ğırıp çağırmalara lüzum yok. 

Naci Bey sizin arzunuzu biliyorum, niçin 
konuşacağınızı biliyorum. Bana yazdınız, ben 
bunu kabul, ettiğimi size bildirdim. Şu netice 
alınsın, hemen davet edeceğim. 

Efendim, usul halkkmda Sayın Nur Baki. 
HALÛK NÜR BAKÎ (Afyon Karahisar) 

— Arkadaşlar; geçende de aynı şekilde bir 
mülâhazayı huzuru âlinizde nakzedici bir konuş
ma yapmıştım. Tekrar etmek istemem. Meclis 
oturumuna devam ederken; az üye var, çok 
üye var, çok sayıda üye ile iyi olur diye bir 
noktai nazar olmaz. Meclis müzakereye devam 

»ederken tam mâıiasiyle millî iradeyi temsil eder. 
Alacağı her karar, varacağı her düşünce ve 
kanunlar üzerinde yapacağı her tasarruf doğru
dan doğruya Meclisin yasama görevini tam mâ-
nasiyle yapması demektir. Bir mebusun, yine 
tekrar edeyim ki, her Ikanun maddesinde bura
da ilkokul talebesi gibi oturması şart değildir. 
Her mebus, ilginç gördüğü kanun maddeleri
nin müzakeresi sırasında kendisini burada otur
maya mecbur eder. Saat gecikmiş veya .gecik
memiş, bunlar da oturumun kesilmesi için se
bep değildir. Ekseriyet yoktur demek başka, 
tatil başka. Fakat «az, olduğumuz için "konuş-
mıyalım» olmaz. 
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Üçüncüsü; kokteyl meselesine gelince : (Böy

le iptidai bir zihniyetle bu Meclisin ekseriyeti
nin "bulunmasını filân vakitte verilecek bir 
kokteylin mânası içine karıştırmak çok hata
dır arkadaşlar. Eğer burada şahısların, şu ve
ya <bu 'kişilerin hataları varsa onlar dışarda 
kendi aralarında konuşurlar. Bu aziz ve nezih 
kürsüye bu şekildeki iptidai polemikleri getir
mekten vazgeçelim. Hürmetlerimle. (Ortadan 
alkışlar) 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Usul hakkında 
söz isityorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşma yap
tınız, yine imi usul hakkında1? Buyurun. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, bu kürsüde polemik yapildı-
ği ifade edildi. 'Bütün partilere ımensup arka
daşlarımız dâhil polemiği 'benim mi yoksa Ha
lûk Nur Baki'nin imi yapacağım bilirler. Onun 
için cevap vermiyeceğim. Kaldı ki katiyen po
lemik te yapmadım. Bize gönderilen davetiye
lerde 18,30 vardır. Davete zamanında ica'bet 
etmek gerekeceği foütün arkadaşlarımızda ma
lûmdur. (Ortadan, «size ne?» sesleri), kaldı ki 
biz ekseriyetin olmadığını ifade ettik, zımnen. 
Nur Baki arkadaşımız Ibunu anlajmıamışlarsa, 
bunda kabahat benim değil herhalde. Ben tek
rar ediyorum, ekseriyet yoktur. Bu kadar cid
di bir kanunun ve bilhassa Nur Baki arkadaşı
mızın da meydana getirdiği bu hava içinde mü
zakeresinin doğru olmadığı kanaatinde bulun
duğumuzu bir defa daha arz eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

HALÛK NURBÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Nur Bakinin havasında sen yaşıyamazsın zaten.. 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Allah göster
mesin. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin'in teklifleri; ta
kılmaları hariç, diyor ki, «mühiım bir kanun 
görüşeceğiz, bakıyorum burada ekseriyet göre
miyorum, 'bunu sonra görüşelim.» Fakat, teklif 
lerinin 2 nci kısmı kokteyl parti meselesi başka. 
(Gülüşmeler) 

Sayın arkadaşlar, Riyaset sizin kararınızla 
hareket etmektedir ve İçtüzüğe bağlıdır. Bir 
karar vermiş bulunuyorsunuz, saat 19 a kadar 
çalışılacak. Onun için devam ediyoruz. Ama 
devam edilmemesi hususunda Ibir önerge verilir
se, Sayın Sezgin bu şekilde bir önerge verirse, 
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oyunuza sunarız. Kabul edilirse Birleşimi kapa
rız. 

Bir önerge vardır, sizler dağılmadan önce 
okutup oyunuza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye ve il genel (meclisi kanunlarında 

yapılan değişikliklerle ilgili kanun tasarılarınım 
Cumhuriyet Senatosunca yapılmış olan değişik
liklerine karşı, Adalet Komisyonumuz birer 
maddesini benimsememiş olduğundan işin önemi-
göz önüne alınarak Meclisin yarm saat 10,00 
da toplanmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Mustafa Uyar 

BAŞKAN — önergeyi izah sadedinde bu
yurun Sayın Uyar. 

Milletvekili arkadaşlarımızın verdikleri öner
gelerini izah etmede serbesttirler. Buyurun, 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlarım; bir dakikanızı rica edeceğim. Be
lediye ve il genel meclisi seçimleriyle ilgili olan 
kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunda bâzı 
değişikliklere uğramıştır Adalet Komisyonunldıa 
yaptığımız müzakereler sonunda (birer madde
cini benimsemedik. Bunun için Karma Komisyona 
gitmesi icaıbedeceği kanaatindeyim. Karma Ko
misyon kararları da, malûm, T. B. M. M. tara
fından müzakere edilecektir. Bu bakımdan ve 
yarın da tatile girme ihtimalimiz bahis konusu 
olduğuna göre, bunu sağlamak için yarın saat 
10,00 da Millet Meclisi toplanır, Adalet Komis
yonunun getirdiği metinleri müzakere eder ve 
Karana Komisyona gönderirsek, öğleden sonra 
Karma Komisyonun getirdiği metni T. B. M. 
Meclisinde konuşmak suretiyle tatile girmiş 
oluruz. Maruzatım budur, kabulünü rica edi
yorum. 

BAŞKAN — önerge hakkında ' konuşuldu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kafbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. («Ekseriyet yok» 
sesleri, «yarın saat 10,00 da toplanacağız» şeş
leri) 

(Beş kişi ayağa kalkarak ekseriyetin olmadı
ğını ve yoklama yapılmasını bildirdiler) 

BAŞKAN — Maddelere geçelim mi? 5 arka
daş yoklama yapılmasını istediği için yoklama 
yapacağız. 
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İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas- lanttnıyan var ımıf Oy toplama muamelesi bit-

yonu hakkımdaki kanun tasarısına açılk oy kul- mistir. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞJKAN — Muhterem arkadaşlar; İktisadi 

Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirak
ler. hakkındaki kanun tasarısının oylamasına 
(165) arkadaş katılmış, (111) kabul, (46) red. 
(8) çekinser oy çıkmıştır. Aranılan nisap te
min edilemediği için oylama gelecek Birleşimde 
tekrarlanacaktır. 

Yapılan yoklamada ekseriyet olmadığı atı-" 
laşıldığmdan.. (Bir takrir vardı, sesleri) Şimdi 
Itakrirliık bir iş yoktur; ekseriyet yok. 

Efendim; yapılan yoklama neticesinde ekse
riyet olmadığı anlaşıldığından 19 Temmuz 1963 
Cuma günü saat 10,00 da toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkmda kanun tasarısına oy kullananlar 

. 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
A.hmet Karam üftüoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAK 
Halûk Nur Bâjri 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKAEA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim lmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Ndhat Ata 
Orhan Apaydun 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

BOI.U J D V / l i U 

Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit JL U.CVV U ' İ U I U 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 

_ 

üye nyım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

s 450 
:• 165 
• ı ı ı 

46 
8 

• 276 
9 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Şefik İnan 
ÇANKIRI 

Rahmi inceler 
DİYARBAKIR 

Recai tskenderoğiu 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ERZİNCAN , 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Duırsunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GÜMÜŞ ANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet AM Aralan 
Yahya Dermanca 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratdp Tabir Burak 

| Oğuz Oran 
i Naci öktem 

Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar * 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

i KASTAMONU • • • • W • * • • ! • V * ^ V 

| Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

i Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

(Yeter sayı yoktur.) 

Ali ErJbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

ORDU 
Ferda Güley 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 
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TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ibrahim Bulanalp 

VAN 

Muslin Görenfcaş 
Şükrü KösereisoğUıı 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Suphi Konaık 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BURSA 
Ahmet Türkel 

Baha Cemal Zağra 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENIZLI 
Mehmet Çobanoğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ömer Zekâi Dorman 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KAYSERİ 
A'bdülhalim Araş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil öamen 

KONYA 
Kemal Ataman 

Ahmet Gürkan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Halit Mkret Aka 

RİZE 
Arif Hükmet Güner 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 

[Çekinserler] 
BURSA 

Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoglu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibnahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DENIZLI 
Remzi Şenel 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSTANBUL 
ismail Hakkı Tekinel 

[Oya kattbmyanlar] 
ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinıçer (B.) 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erk(K 
van 
Muhlis Ete (I.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu! 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerknoğlu 
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ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mtüren (I.) 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut (I.) 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaLtacıoğılu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (1.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Burhan Ara t . 
Süreyya Endiik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğra 
Abdurrahman Güler 
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Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai O rai 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güidoğan 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Naci Güray 
Hür rem Müftügil ' 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrui Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrui Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbola/t 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman ün lü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Çilesiz 
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Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlx 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğiu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V . ) 

Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka> 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yaagau 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Sal m Kayhan 

KARS 
Necmettin Akan 

Bahtiyar Vural 
KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dara (B.) ... 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdıkmenl.i 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeni ir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğh, 

KONYA 
trfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya ödkam 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 
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MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Cemali Bayaaıt 
AM Hüdayfoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

J e * t i - -•'• * 

r MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
ŞM^jKejual AyJ?ar 
Vahap J^izdarcjğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin- •. 
ilhan Te^najp (î.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami ÖflMirk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınşoy 
Asım Er,en... (I.) 
Haydar Özalp 
pulûVSoyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU, 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
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Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlıvanoğlu 
Ata Topalöflu 

RİZE 
Erol Yılım az Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın -

SAKARYA 
Burhan Afeliağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Qayar..M>r ,. 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan, 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
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Süreyya öner 

sörop 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Ha§im Tan 

StVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sabati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ. 
Fethi Mah rami ı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi (î.) 
Reşit önder 
Bekir Şey îoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem i Pik m <J M 
Selâhattin Güven (I.) 
Nazmi ökten 

Ahmet Şener (I.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Ya&ıtınrHereli 

TUNOELÎ 
Vahap j'K.işoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan (t.) 
Kemal Badıllı ( t ) 
Kadri Erogan 
Bekjfr Sami? Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Taht a kılıç 

VAN 
ihsan BeıdjrljHnoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut; Nkaım oğlu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüo&lu 
Yusuf Ziya Yüeebilgiı» 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş .< 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 



Toplantı : 2 MİLLET MECLlSl S. Sayısı : 283 e I n c ' e k 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair 4541 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâ
zı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 5046, 
5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/309, 2/338, 

C. Senatosu 1/265) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 194) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 7 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2488 

MlLLET MECLÎ3Î BAŞKANLIĞINA 

İlgi 6 . 7 . 1963 gün ve 3351 - 16327 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanımda 

değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının, Millet Mecli
since kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1963 tarihli 92 nci Bir
leşiminde 3 ncü ve yürürlük maddeleri hariç, değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunul
muştur, 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Suâ fl Hayt'i Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

thsan Hamit Tigrel 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 17 . 7 . 1963 
Esas No. : 1/309, 2/338 

Karar No. : 114 

Yüksek Başkanlığa 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunia-
rın kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile C. Sena eklenmesine ve bazı maddeleriyle bazı kanunla-

^ 
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kadaşımn, 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 5046, 5671, 6010, 6834 
ve 7164 sayılı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi C. Senatosunca yapılan değişikliğiyle 
birlikte komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 4541 sayılı Kanunun 5, 8 ve 19 ncu maddeleri ile, ek 
3 ncü maddesinde C. Senatosunca yapıları değişiklikler de komisyonumuzca benimsenmiştir, 2 nci 
madde ile e k i , 2, 4 ve 5 nci maddeler ve 3, 4 ve 5 nci maddeler Cumhuriyet Senatosunca aynen 
kabul edildiği için kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Denizli 
H. Oral 

Avtmn 
8. Eminağaoğlu 

Konya 
8. Aytan 

Başkan V. 
Erzurum 
.V. İOiUr 

Kars 
L. Aküzüm 

Siirt 
C. Aydın 

Bu 

Söz 

rapor Sözcüsü ve 
Kâtip 
İzmir 

M. Uyar 

Kayseri 
hakkım mahfuzdur. 

A. Araş 

İçel 
C. Kılıç 

Bu nıpor Sözcüsü 
İstanbul 

8. Varâarlı 

Kayseri 
M. Göker 

Elâzığ 
Bazı maddelerine 

muhalifim. 
N. Güray 

M. Meclisi (S. Sayısı: 283« İnci ek) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METlN 

•Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4541 sayılı Kanunun 5, 8 ve 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi se
çimleri ile aynı dönemde ve aynı günde yapılır. ~ "~ 

Bu seçimde, birinci maddedeki esaslara göre mahalle muhtarlığı kurulan her mahalle bir se
çim çevresidir. Her seçim çevresi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde, seçim çevresinde kayıtlı seçmenler tarafın
dan çoğunluk usulüne göre ayrı ayrı bir muhtar ile 4 asıl, 4 yedek üye seçilir. 

Madde 8. — Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine seçilebilmek için şu şartlar 
aranır : 

1. Türk vatandaşı olmak, i 
2. 25 yaşını bitirmiş olmak, 
3. Seçimin başlangıcından evvel en az bir yıldan beri bu mahallede yerleşmiş bulunmak, 
4. Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
5. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
6. İzinsiz olarak yabancı Devlet resmî hizmetinde bulunmuş olmamak, 

^ 7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, " ' 
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık, sahte evrakı bilerek kullanmak, dolanlı 

iflâs, inancı kötüye kullanmak, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan biri 
ile veya ağır hapis veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkûm 
olmuş bulunmamak. . . . - . , 

Bu fıkrada belirtilenler affedilmiş olsalar da seçilemezler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyeleri, Belediye baş

kanları, askerler, yargıçlar, Devlet ve kamu idare kurum ve teşekkülleri ile tesis ve ortaklıkla
rında görevli memur ve hizmetliler mahalle muhtarhğına ve ihtiyar heyeti üyeliğine adayhğını 
koyamazlar ve seçilemezler. " ~ ' 

Madde 19. — Muhtar ve üye olmak için lâzımgelen şartlardan her hangi birine, seçildikten 
sonra halel geldiği takdirde muhtarlık ve üyelik sıfatı kalkar. 

Ancak, bu sıfatın kaybedildiğine veya üyelerden birinin veya muhtarın istifasının kabulüne, 
veya bunların 15 günden fazla özürsüz olarak göreve devamsızlığı sebebiyle müstafi sayılması
na il ve ilçe idare kurullarınca karar verilir. J 

Muhtarlık her hangi bir şekilde boşaldığı takdirde mahallin mülkiye âmirinin bir hafta içinde 
yapacağı tebligat üzerine birinci üye, geçici olarak muhtarlık görevine bakar. 

Asli üyelerde hâsıl olacak boşalmalara muhtarın daveti üzerine yedek üyeler sırası ile gelirler. 
Yedek üye kalmaz ve asıl üye sayısı da ikiden aşağı düşerse muhtar veya birinci üye durumu 

bir yazı ile derhal ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirir. 
Bunun üzerine ilçe seçim kurulu oy verme gününü belirtip ilân ederek o mahallede yeniden se

çim yaptırır. Eğer üyelerle beraber muhtarlık da boşalmış ise üye seçimi ile birlikte muhtar seçimi 
de yapılır. Yalnız muhtarlığın boşalması halinde, muhtar seçimi, her yıl köy muhtarları ara seçi
mi ile aynı günde yapılır. 

Bu suretle seçilen yeni muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevi o seçim dönemi sonuna kadar 
devam eder. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 283 e 1 nci ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teshiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4541 sayılı Kanunun 5, 8 ve* 19 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçim
leri ile aynı dönemde ve aynı günde yapılır. 

Bu seçimde, birinci maddedeki esaslara göre mahalle muhtarlığı kurulan her mahalle bir seçim 
çevresidir. Her seçim çevresi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde, seçim çevresinde kayıtîı seçmenler tarafından 
çoğunluk usulüne göre ayrı ayrı bir muhtar île 4 asıl, 4 yedek üye seçilir. 

Madde 8. -r- Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine seçilebilmek için şu şartlar ara
nır : 

1. Türk vatandaşı olmak, 
2. 25 yaşını bitirmiş olmak, 
3. Seçimin başlangıcından evvel en az bir yıldan beri mahallede yerleşmiş bulunmak, 
4. Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 
5. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetinde bulunmuş olmamak, 
7. Kısıtlı olmamak, 
8. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
9. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık, sahte evrakı bilerek kullanmak, dolanlı if

lâs, inancı kötüye kullanmak, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile 
veya ağır hapis veya taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak 
hüküm giymemiş bulunmak. 

Bu fıkrada belirtilenler affedilmiş olsalar da seçilemezler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri, belediye baş

kanları, askerler, yargıçlar, Devlet ve kamu idare kurum ve teşekkülleri ile tesis ve ortaklıkla
rında görevli memur ve hizmetliler mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını 
koyamazlar ve seçilemezler. 

Madde 19. — Muhtar ve üye olmak için lâzımgelen şartlardan her hangi birine, seçildikten 
sonra halel geldiği takdirde muhtarlık ve üyelik sıfatı kalkar. . 

Ancak, bu sıfatın kaybedildiğine veya üyelerden birinin veya muhtarın istifasının kabulüne 
veya bunların 15 günden fazla özürsüz olarak göreve devamsızlığı sebebiyle müstafi sayılmasına 
il ve ilçe idare kurullarınca karar verilir. 

Muhtarlık her hangi bir şekilde boşaldığı takdirde mahallin mülkiye âmirinin bir hafta içinde 
yapacağı tebligat üzerine birinci üye, geçici olarak muhtarlık görevine bakar. 

Asıl üyeliklerde hâsıl olacak boşalmalara muhtarın daveti üzerine yedek üyeler sırası ile ge
lirler. 

Yedek üye kalmaz ve asıl üye sayısı da ilciden aşağı düşerse muhtar veya birinci üye durumu 
bir yazı ile derhal ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirir. 

Bunun üzerine ilçe seçim kurulu oy verme gününü belirtip ilân ederek o mahallede yeniden se
çim yaptırır. Eğer üyelerle beraber muhtarlık da boşalmış ise üye seçimi ile birlikte muhtar seçi
mi de yapılır. Yalnız muhtarlığın boşalması halinde, muhtar seçimi, her yıl köy muhtarlan ara 
seçimi ile aynı günde yapılır. 

Bu suretle seçilen yeni muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevi o seçim dönemi sonuna ka
dar devam eder. 

M. Meclisi ,(S. Sayısı : 283 e İnci-ek") 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin • 

EK MADDE 3. — Biri muhtar, diğeri ihtiyar heyeti üyesi adaylarına aidolmak üzere iki ayrı 
oy puslası doldurularak bir zarfa konur ve sandığa atılır. 

Oy puslalanna muhtarlık için bir ve üyelik için de 8 adayın adı ve soyadı yazılır. 
Daha az ad yazılı oy puslalan olduğu gibi kabul edilir. Fazla ad yazıldığı takdirde sondan baş

lanarak fazla adlar hesaba katılmaz. Aynı ad birkaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Kurulca oku-
namıyan veya kime aidolduğu anlaşılamıyan veya siyasi parti rumuzu taşıyan oy puslalan hesaba 
katılmaz. 

Seçmen, dilediği adayları yazarak muhtar ve üyeler için ayrı ayrı veya bunlardan yalnız biri 
için oy puslası doldurmakta serbest olduğu gibi basılı oy puslalarında yazılı adlardan dilediğini si
lip istediği ismi yazabilir. 

Seçim sonunday o çevrede en çok oy kazanan muhtar adayı muhtarlığa ve üye adaylanndan sı
rası ile 4 ü asıl, 4 ü yedek üyeliğe seçilmiş olur. Eşit oy alanlar bulunursa kur'a çekilerek kazanan 
ön sıraya alınır. 

îlçe seçim kurullarınca oy sonuçları birleştirildikten sonra seçilenlere' tutanakları verilir ve der
hal ilân edilir. Mahallin mülkiye âmirine de bildirilir. 

M. Meelisi (S. Sayıaı: 283 e 1 nci ek) 



— 7 — 
C. Senatosunun kabul ettiği metin 

. EK MADDE 3. — Biri muhtar, diğeri ihtiyar heyeti üyesi adaylarına aidolmak üzere iki ayrı 
oy puslası doldurularak bir zarfa konur ve sandığa atılır. 

Oy puslalanna muhtarlık için bir ve üyelik için de 8 adayın adı ve soyadı yazılır. 
Daha az ad yazılı oy puslaları olduğu gibi kabul edilir. Fazla ad yazıldığı takdirde sondan 

başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. Aynı ad bir kaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Ku
rulca okunamıyan veya kime aidolduğu anlaşıîamıyan veya siyasi parti rumuzu taşıyan oy pus
laları hesaba katılmaz. 

Seçmen, dilediği adayları yazarak muhtar ve üyeler için ayrı ayrı veya bunlardan yalnız bîri 
için oy puslası doldurmakta serbest olduğu gibi basılı oy puslalannda yazılı adlardan dilediğini 
silip istediği ismi yazabilir. 

Seçim sonunda, o çevrede en çok oy kazanan muhtar adayı muhtarlığa ve üye adaylarından 
sıra ile 4 ü asıl, 4 ü yedek üyeliğe seçilmiş olur. Oylarda eşitlik olursa öğrenim durumu üstün 
olan sırada öne alınır. Bunda da eşit iseler yaşı büyük olan nazara alınır. Yaşları da eşit ise 
ad çekilir. 

îlçe seçim kurullarınca oy sonuçları birleştirildikten sonra seçilenlere tutanakları verilir ve 
derhal ilân edilir. Mahallin Mülkiye Âmirine de bildirilir. 

M. Meclisi (S.-Sayısı : 283e İnci ek) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ ONSEKÎZÎNCl BİRLEŞİM 

18 . 7 . 1963 Perşembe 

Saat: 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B . İKİNCİ DEFA OYA KONACAK tŞLEB 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. —Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğa - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve GÖynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
OENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme-



mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nm yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su işleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü-
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şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastar.esinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'in emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — istanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
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nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı- i 
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi inceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve-ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
nnda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tanm ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
nm ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/325) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne Hinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tanm ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar | 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — • İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği- | 

ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlanndan sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tanm ve. Bayındırlık Bakanlanndan sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - îğdebeli arasın
daki şose yollann ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artınlması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. -— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup ohmyacağlna dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
m, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakarandan sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yılhk Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatıran yapılacağına dair Başba-

r kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 



Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu^nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılığöğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi-sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul-
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ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

70. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

73. -— Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artırıla-
mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI* 

RILAN İŞLER 
X I . — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş

tirakleri hakkında kanun tasarısı ve 0. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddilerinin değiştirilmesine 
dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı : 308) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 2. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun «tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 - 1983] 



3. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1963] 

IV 
Â HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B . TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6.1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında O. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; O. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 .7 .1968} 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

4. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sayısı: 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2.7.1963] 

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .19Ö3] 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol 
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ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

7. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Kı
rattık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

8. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu tezkeresi (1/447) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

9. —. «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

10. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

11. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

12. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve ödeme Andlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 
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13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

14. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - împort Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasımn onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. Sa
yısı : 317) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

15. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına ek protokole ilişik olarak 11. 9 . 
1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/186) ; 
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] > 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ! 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya ^ 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek- j 
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) [Dağıfotıai 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika BİKİeşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 29 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1962 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü

talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

19. — Milletlerarası Kalkınma idaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sımn onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

20. — Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
temin olunan kalkınma kredisi andlaşmasımn 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka 
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/383) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

21. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sımn onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

22. — Milletlerarası Telekomünikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) tel
graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1968] 

23. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19. Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalarınm onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1968] 

24. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - Împort Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma
sımn tadiline dair andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 



25. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği aracındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (S. Sa
yısı : S08) [Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

26. —r «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münalrit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş-
masına ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

27. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 
1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlaşmanın uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasansı ve Anayasa Ko
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 
raporu (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 7 . 1963] 

28. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

29. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/443) (S. Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

30. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

31. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay kam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

7 — 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A * İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonlan raporlan 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 . 6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldml-
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6 .1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı-
nlması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin- tadiline dair kanun tasansı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, "Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldınlmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 
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7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 

Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27. 6 .1963] 

8. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu izzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Birinci görüşme tarihi: 27. 6 .1963] 

X 10. — Türkiye ile tran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonlan raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27. 6 .1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27.6.1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'ın, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
JVTaliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27. 6.1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka-
*nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplanna intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

X 17. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporlan (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki (sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonlan ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1903] 

19. — Hınıs kazası Ka^raçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de (kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptınlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi I 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan ingiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakıraflan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 19S9 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman Özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] | 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 5. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporlan. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 .5.1963] 
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7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 

okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 . 1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanıma bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8.6.1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12.6.1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1963] 

14. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1963] 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar. 
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm oezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 .1963] 

19. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6.1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6.1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
gförülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 .1963] 

22.,— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde-



sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

23. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odalan Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonlan raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6.1963] 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20.6.1963] 

25. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi.: 
25 . 6.1963] 

26. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

27. — Millî Eğitim Bakanl ğı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26.6.1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26.6.1963] 

29. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 
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I 30. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri

ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27.6.1963] . 

X 31. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321 > (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay
dınger'in, İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

X 33. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29. 6 .1963] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

35 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C- Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldınlmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

36. — Baraj inşaatı dol ay isi vl e sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
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Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı- ' 
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

37. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 38. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

40. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı -Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tacfiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, • 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/489) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1986 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

43. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 .1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve , 

Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

X 44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çariga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

45. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

X 46. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 47. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 48. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 49. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 50. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
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ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

51. — îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7 .1963] 

X 52. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

53. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kamın teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 .1963] 

54. _ Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı İmar 
Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İmar ve İskân ve İçişle
ri komisyonları raporları ve Anayasa Komisyo
nunun mütalâası (2/276) (S. Sayısı : 342) [Da
ğıtma tarihi : 11. 7 .1963] 

55. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

56. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

57. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve MilH Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları1 (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma,tarihi 12 . 7 . 1963] 

59. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

60. — Akçaabat'ın. Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

61. — İstanbul Milletvekili Soşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve 
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 
1963] 

X 62. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 
1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde ek
lenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin ta 
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletve
kili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fa-
kih Özfakih ve Edirne Milletvekili llhami Er-
tem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Mâlûli 
yet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 

X 63. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

»®-< ı 
(Yüz onsekizinci Birleşim) 



Toplantı : 2 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 284 e I nci ek 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı Ve C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi l /3£8 , 2/339, C. Senatosu 1/262) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :193) 

13 . 7 . 1963 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 5 . 7 . 1963 gün ve 4364 - 22339 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 

tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 7 . 
1963 tarihli 92 nci Birleşiminde, yürürlük maddeleri hariç, değiştirilerek kabul edilmiş, dosya 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Y. 
İhsan Hamit Tigrel 

Adalet Komisyonu raporu 
Müiet Meclisi -

Adalet Komisyonu 17 . 7 . 1963 
Esas No. : 1/398, 2/339 

Karar No. : 113 

Yüksek Başkanlığa 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve altı arkadaşının 442 sayılı Köy Kanu-
nuna bâzı maddeler eklenmesine, bâzı .Maddelerinin değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi C. Senatosunca yapılan' değişikliği ile birlikte komisyonu
muzca tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarının 1 nci, ek 3 ncü, ek f nci ve ek 7 nci ve Köy Kanununun 22 nci, 25 nci 33 ncü, 41 nci 
maddeleriyle, tasarının geçici 1 nci, geçici 2 nci ve geçici 3 ncü maddelerinde C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu' 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2482 



? 
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Ek 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ncu maddeleri ile 3, 4 ve 5 nci maddeler Cumhuriyet Senatosunca ay. 

nen kabul edildiği için kesinleşmiş bulunmaktadır. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzei'e Yüksek lUışkanlığa sunulur 

Adalet Komisyonu 
Başkam 
Denizli 

H. Oral 

Başkan V. 
Erzurum 
N. Diler 

Bu rapor Sözcüsü ve 
Kâtip 
îzmir 

M. Uyar 

Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul 

S. Yardarlı 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

Kars 
L. Aküzüm 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuz. 

A. Araş 

Kayseri 
M. Göker 

Konya 
.5. Ay tan 

leel Elâzığ 
O. Kılıç Bâzı maddelerine muhalifim. 

İV. 'Güray 

M. Meclisi (S. Sayım : 284© lnei <k) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METi>-

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 3 . 1342 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 3. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı 

yıl Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe raslıyan gün oy verilir. 
Seçim döneminin sona ermesinden önce köy ihtiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin de ge

tirilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, tabiî üyeler hariç, yansına düşmesi halinde, köy 
muhtan durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir, tlân 
tarihinden sonra geçen 60 ncı günü taMbeden ilk Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple boşalması halinde de ihtiyar meclisi birinci üyesi 
keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili seçim kuruluna bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa Eylül ayının 3 ncü Pazar günü seçim yapılır. Seçim 
yapılıncaya kadar muhtarlık görevi birinci üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar meclisi seçimi yapılması gerektiği hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise bu takdirde 
Eylül ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçilebilirler. 

EK MADDE 5. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki Kanun gereğince oy zarflan hazırlanır, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri 
seçimi için tek zarf kullanılır. Muhtar ve ihtiyar heyeti ibareleri yazılı ayn ayn kâğıtlar aynı 
zarfa konup aynı sandığa atılır. Muteber olmıyan zarflar açılmaksızm tutanağa bağlanarak sak
lanır. 

EK MADDE 7. — İlçe seçim kurullarının kararlarına; 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 129 ncu maddesinde belirti
len süreler içinde, 

Seçimin iptaline dair kararlarına da 15 gün zarfında, 
il seçim kurullan itirazlan inceliyerek en geç bir ay içinde kesin olarak karara bağlarlar. îl 

seçim kurullarınca muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin iptali halinde aşağıda yazıldığı şekilde 
hareket edilir. 

A) Muhtar ve ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski muhtar ve ihtiyar meclisi yeni seçim 
yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 

B) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse yeni muhtar seçilinceye kadar muhtarlık görevlerini 
yeni seçilen birinci üye görür. 

C) Yalnız ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski meclis yeni seçime kadar görevine devam 
eder. 

MADDE 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 22, 25, 33 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 22. — İhtiyar meclisine, son nüfus sayımına göre nüfusu 1 000 den az olan köylerde 8 ve 
1 000 den fazla olan köylerde 12 kişi seçilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 284e İnci ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 3 . 1340 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir; 
EK MADDE 3. — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son yılının Temmuz ayının 15 nci günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı 

yıl Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe raslıyan gün oy verilir. 
Seçim döneminin sona ermesinden önce köy ihtiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin de ge-' 

tirilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, tabiî üyeler hariç, yansına düşmesi halinde, köy 
muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına ve bilgi olarak da mahallin en 
büyük mülkiye âmirine bildirmeye mecburdur. 

Bu bildiri üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir, ilân 
tarihinden sonra geçen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple boşalması halinde de ihtiyar meclisi birinci üyeıi 
keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili seçim kuruluna ve bilgi olarak da mahallin en 
büyük mülkiye âmirine bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa Eylül ayının 3 ncü Pazar günü seçim yapılır. Seçim 
yapılıncıya kadar muhtarlık görevi birinci üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar meclisi seçimi yapılması gerektiği hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise, Eylül ayı 
beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçilebilirler. 
EK MADDE 5. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç

men Kütükleri hakkındaki Kanun gereğince oy zarfları hazırlanır, muhtar ve ihtiyar meclisi üye
leri seçimi için tek zarf kullanılır. Muhtar ve üyeler ibareleri yazılı ayn ayrı kâğıtlar aynı zarfa 
konup aynı sandığa atılır. Muteber olmıyan zarflar açılmaksızm tutanağa bağlanarak saklanır. 

EK MADDE 7. — İlçe seçim kurullarının kararlarına; 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Se
çimlerin Tenrel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 129 ncu maddesinde belir
tilen süreler içinde, « 

Seçimin iptaline dair kararlarına da 15 gün zarfında, 
ÎO. seçim kurullarına itiraz edilebilir. 
ti seçim kurulları itirazlan inceliyerek en geç bir ay içinde kesin olarak karara bağlarlar, ti 

seçim kurullarınca muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin iptali halinde aşağıda yazıldığı şekilde 
hareket edilir. 

A) Muhtar ve ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski muhtar ve ihtiyar meclisi yeni seçim 
yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 

B) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse yeni muhtar seçilinceye kadar muhtarlık görevlerini 
yeni seçilen birinci üye görür. (Muhtann geçici olarak görevini yapamıyacağı hallerde de görevi 
aldıkları oy sırasına göre üyeler tarafından yürütülür.) 

O) Yalnız ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski meclis yeni seçime kadar görevine de
vam eder. 

Ara seçimlerinin sonuçları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanmaz. 
MADDE 2. — 422 sayılı Köy Kanununun 22, 25, 33 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Madde 22. — İhtiyar meclisine, son nüfus sayımına göre nüfusu 1 000 den az olan köylerde 8 ve 

1 000 den fazla olan köylerde 12 kişi seçilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 284e İnci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bunlardan nüfusu 1 000 den az olan köylerde en çok oy alanlardan başlanarak 4 ü asıl, geri 
kalan 4 ü yedek, nüfusu 1 000 den fazla olan köylerde yine en çok oy alanlardan başlanarak 6 sı 
asıl geri kalan 6 sı yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik olursa yaşı büyük olan sırada öne alınır, yaş
ları da eşit ise ad çekilir. 

Üyelikten biri her hangi bir sebeple boşalırsa yedeklerden önde olan muhtar tarafından asıl 
üyeliğe davet edilir. Bunlar arta kalan süreyi tamamlarlar. 

Madde 25. — Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Köy halkından olmak veya seçimin yapıldığı günden önce en az altı aydan beri köyde yer

leşmiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde yazılı bulunmak, 
3. 25 yaşım tamamlamış olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
6. izinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bulunmamak, 
7. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
8. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle mahkûm olmamak, 
9. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
10. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak, veya yapmış sayılmak, 
11. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, iktisadi Devlet Te

şekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin memur 
ve müstahdemi olmamak, ^ i « . *.* ,--e< •-..<-•<. .-*-.-- - -•••i •--.>•,*•»*.. -**>( 

12. Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Milletvekili, İl Genel Meclisi Üyesi, Belediye Meclisi Üyesi, 
Belediye Başkanı olmamak, 

13. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olmamak ve bu ci
hetlerden köye borçlu bulunmamak, 

14. 7, 8 ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler affedilmiş olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeliğine seçilemezler. . • 

Madde 33. — a) Köy muhtarlığına v% ihtiyar Meclisi Üyeliğine seçildikten sonra : 
1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, 
2. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bulunanlar, 
3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyenler, 
4. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle mahkûm odanlar, 
5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, iktisadi Devlet 

Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olanlar, 

7. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, be
lediye başkanı olanlar, 

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olanlar, muhtar 
ve i ihtiyar meclisi üyeliğinden, il ve ilçe idare kurulunca çıkarılırlar. 

I b) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve davalı olan muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu dâva
larda köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. Yetkili temsilciyi köy derneği seçer. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 284e İnci ek) 



C. Senatosunun kabul ettiği metin 
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Bunlardan nüfusu 1 000 den az olan köylerde en çok oy alanlardan başlanarak 4 ü asıl g$ri 
kalan 4 ü yedek, nüfusu 1 000 den fazla olan köylerde yine en çok oy alanlardan başlanarak 6 i sı 
asıl geri kalan 6 sı yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik olursa öğrenim durumu üstün olan sırada 
öne alınır. Bunda da eşit iseler yaşı büyük olan nazara alınır, yaşları da eşit ise ad çekilir. 

Üyelikten biri her hangi bir sebeple boşalırsa yedeklerden önde plan muhtar tarafından asıl 
üyeliğe davet edilir. Bunlar arta kalan süreyi tamamlarlar. 

Madde 25. — Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Köy halkından olmak veya seçimin yapıldığı günden önce en az altı aydan beri köyde 

yerleşmiş olmak ve köyün nüfus kütüğünde yazılı bulunmak, 
3. 25 yaşını tamamlamış olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kasıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
6. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bulunmamak, 
7. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek, 
8. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm giy

memek, 
9. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
10. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak, veya yapmış sayılmak, 
11. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet 

Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müessesellerle ortaklannm ve imtiyazlı şirketlerin me
mur ve müstahdemi olmamak, 

12. Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Milletvekili, İl Genel Meclisi Üyesi, Belediye Meclisi Üyesi, 
Belediye Başkanı olmamak, 

13. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olmamak ve bu ci
hetlerden köye borçlu bulunmamak, 

7, 8, ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler affedilmiş olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeliğine seçilemezler. 

Madde 33. — (a) Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçildikten sonra : 
1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, 
2. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî hizmetlerinde bulunanlar, 
3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyenler, 
4. Taksirli suçlar haricolmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm gi

yenler, 
5. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan

mak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet 

Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olanlar, 

7. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, be
lediye, başkanı olanlar, ' 

8. Köy işlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olanlar ve bu cihet
lerden köye borçlu bulunanlar, 

Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il veya ilçe idare kurulunca çıkarılırlar. 
b) Köy tüzelkişiliği ile davacı ve davalı olan muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri bu dâvalar

da köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. Yetkili temsiciyi köy derneği seçer. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 284 e İnci. ek) 
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Madde 41. — îl merkezine bağlı köylerde vali, diğer ilçelerde kaymakamlar muhtarın köy iş
lerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı bir ihtar 
gönderirler. Buna rağmen muhtar yine iş görmez ise idare kurulu, bir kararla muhtan görevinden 
uzaklaştırır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — «26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
1 Seçmen Kütükleri hakkında Kanun» un 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve 

kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulu
nun kararına bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu döneme mahsus olmak üzere köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye 
seçimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 
Pazar günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin kanuni görev süresi 1967 yılının 
Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Kanunun 
(Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanun) 41 nci maddesinin birinci 
fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il radyoları vasıtasiy-
le uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği ta
rihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden 
Türkiye ve il radyolannca ücret alınmaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 284 e 1 nci ek) 
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Madde 41. — îl merkezine bağlı köylerde vadi, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın 
köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yasıflı ihtarda 
bulunurlar. Buna rağmen iş görmiyen muhtar, yetkili idare kurulu karariyle görevinden uzak
laştırılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — «26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin . Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun» un 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında filigranlı zarf ve 
kâğıt imaline, zarf ve kâğıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulu
nun kararına bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu döneme mahsus olmak üzere köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri 
seçimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 
Pazar günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin kanuni görev süresi 1967 yılının 
Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanunun 46 ncı maddesinin son fıkrasındaki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz. 

GEÇlCl MADDE 3. — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarihli 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nci mad
desinin birinci fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve il 
radyoları vasıtasiyle uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıldığı 
ve indirileceği tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden 
Türkiye ve il radyolarınca ücret alınmaz. 

> » ^ 

M. Meclisi (S. Sayısı: 284e İnci ek) 




